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Eesti Vabariik 96
Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga,
mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda …

Aktusel osales kolmest järelejäänud vabadusvõitlejast vaid
Hans Savisik. Linnapoolne kingitus – raamat “Pilistvere kihelkond – Eestimaa Taani” ja lilleõis viidi ka teistele võitlejatele
(August Kirsipuu ja Johannes Sibul) koju. Fotod Aimar Ranne.

Lasteaialaste vapper esitus võitis kohaletulnute südamed.
Päevakohase ettekandega
kodust-kodumaast esines Kirivere Põhikooli muusikaõpetaja ja huvijuht Eda Piilmann.

Kuulajate kõrvu paitasid ja hinge vallutasid Türi meesansambli Avaja meeleolukad lood. See
rõõm, millega nad ise kõike teevad, kandub edasi ka kuulajatele.

Võhma linna tänukirja sai kultuurikeskuse direktori ametist
lahkunud Riina Pakane pikaajalise kohusetundliku kultuuritöö
eest Võhma linnas. Ka segakoor Leelo pidas Riinat meeles
väikese meenega.

… kõlas võimsalt 24. veebruaril gümnaasiumi aulas,
kui Võhma noorkotkad
kandsid saali Eesti ja Võhma
linna lipu.
Võhma linna rahvas oli
kogunenud tähistama Eesti 96. iseseisvuspäeva, mille
alateemaks oligi kodu, kodupaik ja kodumaa. Oma päevakohases ettekandes esitas
Kirivere põhikooli õpetaja
Eda Piilmann küsimuse, kas
teame ja tunneme inimesi, tänu kellele oleme siin ja
praegu. Kus on meie juured
ja kuidas oskame hoida oma
kodu ja inimesi enda ümber?
’Kodu’ ja ’maa’ – kaks lihtsat
sõna, nii iseenesestmõistetavad, kuid siiski nii sügava
tähendusega.
Kogu meie jõud ja ühtsus
peitub koostöös, toonitas
linnapea Anneli Siimussaar
oma tervituskõnes. Võhma
linnas on palju edukaid ja
ettevõtlikke inimesi ja ettevõtteid, spordi- ja kultuu-

riinimesi, kelle kaudu ulatub
Võhma tuntus kaugemale
linna piiridest. Osakem neid
ainult näha ja neid tunnustada.
Vabariigi sünnipäev ongi
kujunenud üheks selliseks
eriliselt tähtsaks päevaks,
kui märgime ära oma väikese Võhma linna eriliselt silmapaistnud linnakodanikud,
kes ilmestavad meie linna
ajalugu.
Esimeste seas pälvis tänu
ja tervituse vabadusvõitleja
Hans Savisik.
Võhma linn tunnustab
iseseisvuspäeval oma linna
tublisid tegijaid mitmete aunimetuste ja preemiatega.
Võhma Linna Aukodaniku
tiitel omistati sel aastal pikaajalisele
rahvakultuuri
pärandi edasikandjale Regina Puusepale. Võhma Linna Sära aunimetus omistati
Võhma gümnaasiumi 9. klassi õpilasele Sanna Härmile
silmapaistva ühiskondliku

Rahvatantsijate kirglik esinemine vaimustab alati publikut.

Tantsulapsed olid ise väga meelestatud ning nende etteaste
tuli südamest.

tegevuse, linna maine tõstmise ja paikkonnale tuntuse
toomise eest. Võhma linna
parima sportlase preemia
nominendid olid raskejõustiklane Kevyn Mäekivi, tubli
noor maadleja Kevin Aas ja
lauatennisist Rainer Valo.
Kõik need noored sportlased
on esinenud mitmetel vabariiklikel võistlustel ja toonud
sealt kaasa kõrgeid tiitleid.
Sel aastal määrati preemia
Rainer Valole väljapaistvate
sportlike saavutuste eest.
Nagu eespool mainitud,
olid sel aastal sündmuse

märksõnadeks kodu ja kodupaik. Sellest tulenevalt sai
ka kontsert omale nime „Üits
paigake“. Samanimelise avatantsu esitas kultuurikeskuse rahvatantsurühm Lilleke
Heli Tammai juhendamisel.
Kahjuks ei ole võimalik
kirjaridades edasi anda seda
tunnet ja elevust, mille andsid pealtvaatajaile lasteaed
Mänguveski Terakeste rühma pisikesed lauljad-tantsijad. Samas ka tantsurühma
Rukkilill noored tantsijad.
Publiku tormiline aplaus oli
selle kinnituseks.
Segakoor Leelo kaunid
laulud kaunis esituses juhatasid sisse piduliku päeva ja
„lõppsõna“ andis Türi meesansambel Avaja. Ja jällegi
võimatu edasi anda tunnet,
mis meeste laul publiku hingega tegi.
Tõesti üks kaunis pidupäev, üheskoos ja südamega.
Täname teid, Võhma
noorkotkad ja Martin Remmer, naisrahvatantsurühm
Lilleke ja Heli Tammai, lasteaiarühm Terake ja Ülle Helü
ning Eda Piilmann, tantsurühm Rukkilill ja Cilly Sarv,
segakoor Leelo ja Mait Reimann, Võhma Gümnaasium
ning tublid töötajad Ene
Kohala ja Aino Kapsta, fotograaf Aimar Ranne, kultuurikeskuse direktor Riina Pakane, linnavalitsuse töötajad.
Võhma Linnavalitsus
Võhma linna tunnustuste 2014 saajate nimed
koos teenete kirjeldustega
leiate 13. leheküljelt.
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Anneli Siimussaar

Linnapea veerg

Kevad on käes!

S

el aastal võib juba enne ametlikku kevade saabumist
öelda, et kevad on käes! Kevad on kätte jõudnud ka
linnapilti. Haljasalad on rohetama hakanud ja linlased
teevad aedades kevadisi korrastustöid. Tänusõnad tahaksin öelda meie majahoidjatele, kes on olnud väga
hoolsad ja kelle igapäevase töö tulemusel on linn kevade
saabumiseks saanud korda.
Linna heakorda reguleerib Võhma linna heakorra
eeskiri, mis on volikogu poolt vastu võetud 2010. aastal
ja kättesaadav linna kodulehel. Tahaksin mõned heakorda puudutavad teemad ka leheveergudel välja tuua. Majaomanikud on oma koduaiad juba varase kevade saabumisega korda teinud. Rohkem tähelepanu kinnistute
korrashoiule peaksid pöörama aga kinnistuomanikud,
kus seisavad tühjad hooned ja kus igapäevaselt ei elata.
Linna heakorraeeskiri juhib tähelepanu, et kasutusel
mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima
hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile. Ei tahaks küll kellelegi näpuga näidata,
aga kui kinnistu korrashoid hakkab häirima kaaslinlasi, siis saadame linnavalitsuse poolt kinnistuomanikele
märgukirjad. Kui omanik märgukirjale ei reageeri, siis
oleme sunnitud karistama rahatrahviga, mis füüsilistel
isikutel on kuni 100 trahviühikut ning juriidilistel isikutel rahatrahvi kuni 1300 eurot. Loodame, et selliseid
äärmuslikke abinõusid ei ole vaja tarvitusele võtta ja iga
omanik hoiab oma kinnistu korras.
Kohtudes Viljandimaa päästeametnikega juhtisid
nad tähelepanu sellele, et mitmetel majadel puuduvad
numbrimärgid ja oluline on, et need oleksid valgustatud
ka pimedal ajal. Kohalik kommunaalettevõte ELKO vaatab üle ka korrusmajade numbrimärgid ja tänavasildid.
Kevade saabudes suurenevad probleemid koerte ja
kassidega. Linnal on kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskiri, kus on kirjas loomaomaniku kohustused.
Võhma linn teeb hulkuvate loomade püüdmiseks koostööd Viljandi varjupaigaga. Ühe looma varjupaika transportimine ja ülalpidamine läheb omavalitsusele maksma
178 eurot. Hulkuvast loomast tuleb teada anda Võhma
ELKO-sse Eha Treile, tel 437 7329 või 509 2211, kes aitab korraldada edasist tegevust hulkuvate loomadega.
Loomade omanikke on lihtsam tuvastada siis, kui loomale on pandud kiip, mis on registreeritud lemmiklooma registris. Registrisse saab loomi registreerida loomaarst loomaomaniku avalduse alusel või omanik ise eesti.
ee kaudu ID-kaardiga. Ligipääs registrile on looma omanikul, veterinaaril, varjupaigal kui ka politseil. Loomade
kiibistamine ja registreerimine teeb lihtsamaks hulkuva
looma omaniku leidmise. Probleemiks on ka lemmiklooma väljaheidete koristamata jätmine. Selline tegevus
on seadusega karistatav. Kutsun üles linnaelanikke olema tähelepanelikud ja märkama selliste loomaomanike
tegevust ning sellest teavitama ka linnavalitsust. Vajalike lemmiklooma alaste õigusaktidega saate tutvuda linna kodulehel. Olgem siis hoolivamad oma neljajalgsete
sõprade eest ja austagem oma linna kaaselanikke!
Märtsis alustame ka linna uue arengukava koostamise protsessiga. Uus arengukava hõlmab aastate 2015–
2018 arengu planeerimist linnas tulevikuvisiooniga
2025. Tulemas on uued Euroopa Liidu toetusmeetmed,
mis vajavad hästi läbimõeldud tegevusplaani edaspidisteks aastateks. Arengukava koostamisel soovime kaasata ka linnaelanikke. Planeerime korraldada aprillis ja
mais arengukava koostamise arutelusid, kus on oodatud
kõigi arvamused ja ettepanekud.
2014. aasta on kuulutatud liikumisaastaks Terve
Eesti eest! Infot selle kohta leiab http://liigume.ee. Liikumisaasta eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise
alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama
sporti ja liikumisharrastust. Iga inimene peaks liikuma
vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt
vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest.
Ka meie oleme võtnud eesmärgiks sel aastal linnas
korraldada erinevaid liikumisalaseid üritusi. Eriti pöörame tähelepanu liikumistegevustele aprillis toimuval
südamenädalal. Jälgige reklaami ja tulge osalema!

Võhma Linnavolikogu töömailt
V

õhma Linnavolikogu
istung toimus 19. veebruaril 2014 kell 15.00 Võhma Linnavalitsuse I korruse
saalis. Istungit juhatas linnavolikogu esimees Leida
Kuld, protokollis Siiri Voll.
Istungist võtsid osa kõik
linnavolikogu liikmed. Kutsutud linnapea Anneli Siimussaar ja linnavalitsuse
liikmed: Lea Ibrus, Kersten
Kattai, Kaja Notta, Tiina
Ranne.
1. 2014. aasta linnaeelarve II lugemine
Sõna anti pearaamatupidaja Tiina Rannele, kes
tutvustas eelarve eelnõus
pärast I lugemist ja komisjonides toimunud arutelusid tehtud muudatusi. Toimus elav arutelu.
Otsustati (11 poolthäälega): Kinnitada Võhma linna 2014. aasta koondeelarve
kogumahuga 1 534 513 (üks
miljon viissada kolmkümmend neli tuhat viissada
kolmteist) eurot.
2. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste
auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse
kinnitamine 2014. aastaks
Otsustati (poolt 11):
Kinnitada rahaliste auhindade ja preemiate määrad
2014. aastaks:
2.1. Aukodaniku aunimetusega kaasnev rahaline auhind või mälestusese
väärtuses 200 eurot.
2.2. Võhma Linna Sära
aunimetusega kaasnev auhind või mälestusese väärtuses 50 eurot.
2.3. Võhma linna parima sportlase preemia 100
eurot.
2.4. Heakorrakonkursi
võitja preemia 100 eurot.
3. Võhma linna aunimetuste andmine
Aukodaniku
aunimetuse saamiseks oli esitatud
üks kandidaat – Regina
Puusepp.
Otsustati (poolt 9, vastu ei olnud, erapooletuid
2): Anda Võhma Linna Aukodaniku nimetus Regina
Puusepale kui pikaajalisele
rahvakultuuri pärandi edasikandjale Võhma linnas.

Võhma Linna Sära aunimetuse kandidaate oli kaks
– Heilika Vahtra ja Sanna
Härm.
Otsustati (11 poolthäälega): Anda Võhma Linna Sära aunimetus Sanna
Härmale silmapaistva ühiskondliku tegevuse, linna
maine tõstmise ja paikkonnale tuntuse toomise eest.
4. Võhma linnavalitsuse hallatava asutuse
Võhma Kultuurikeskuse
tegevuse
ümberkorraldamine Võhma Vaba Aja
Keskuseks ja Võhma Vaba
Aja Keskuse põhimääruse
kinnitamine
Ettekanne A. Siimussaarelt. Sõna kaasettekandeks
anti E. Tikasele.
Otsustati (poolt 10, 1
erapooletu):
Korraldada
Võhma linnavalitsuse hallatav asutus Võhma Kultuurikeskus ümber Võhma Vaba
Aja Keskuseks ning kinnitada Võhma Vaba Aja Keskuse
põhimäärus.
5. Võhma linna arengukava koostamise algatamine
Ettekanne A. Siimussaarelt. Märtsis on plaanis alustada tööd komisjonides, selleks kasutataks ära volikogu
alatisi komisjone ja kaasataks juurde aktiivseid huvilisi. Arengukava koostamise
põhitöö jääb juunisse, suveperioodi jäävad ka avalikud
arutelud, juulis avaldatakse
eelnõu kodulehel, augustisseptembris on ettepanekute sisuline ülevaatamine,
1. oktoobriks peaks olema
arengukava juba kinnitatud. Soov arengukava poole
aastaga valmis saada, sellele
lisaks tegevuskava väljatöötamine 4–5 aastaks.
Otsustati (poolt 11):
Algatada Võhma linna
arengukava
koostamine
eesmärgiga täpsustada linna
arengudokumentides
seatud eesmärke, sihte ning
luua alus linna plaanipärasele arengule ja selle rahastamisele, lähtudes kehtestatud arengudokumentidest,
linna majandus- ja sotsiaalvaldkondade prognoosist,
hetkeolukorrast ning linna
rahalistest võimalustest.

Võhma linna arengukava sisaldab järgmisi kohustuslikke osi ning andmeid:
1)käsitletav ajavahemik ja
kehtivuse tähtaeg;
2)Võhma
Linnavalitsuse
vastutusvaldkondade ja
lähteolukorra analüüs ja
arengu eeldused;
3)arengudokumendi elluviimisega soovitud tegevuse
visioon, arengulised eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad strateegilised valikud;
4)tegevuskava
aastateks
2015–2018 koos finantsplaaniga;
5)meetmete ja tegevuste
juures vastutaja/täitmise
korraldaja;
6)arengudokumendis sätestatud eesmärkide täitmise
mõõdikud koos lähteandmetega;
7) seire ja muutmise kord.
Võhma linna arengukava koostatakse järgmiste
etappide ja tähtaegade
alusel (Vaata allolevat tabelit)
Võhma linna arengukava koostamisest võtavad osa
linnaelanikud, linnas tegutsevad juriidilised isikud, linna ametnikud ja ametiasutuse spetsialistid ning teised
asjast huvitatud isikud.
6. Info ja kirjavahetus
6.1. Riigikontrolli auditist esitas kokkuvõtte Kersten Kattai.
Riigikontrolli
auditis
vaadati teemasid üldisemalt, kuidas KOV-d investeeringuid planeerivad;
oluline vahe, kuidas eelarvestrateegia ja arengukava
haakuvad. Esitati rida igasuguseid tähelepanekuid ja ettepanekuid, üldine järeldus
oli, et KOV-de 2007/2012
võrdluses on masu tulemus,
investeeriti EL rahade eest.
Riigikontroll püstitas intrigeeriva küsimuse, Euroopa raha kasutamisel peaks
olema see lisaks oma raha
kasutamisele ja järeldas, et
sellega ei täida raha kasutamise põhimõtteid. Erinev
oli ka KOV-des investeeringute käsitlus, st milliseid
investeeringuid planeerida
eelarvestrateegias, summa

alampiir 64 000 (praktikas
Elvas alates 4 000, Jõhvi vallas 150 000 eurost). Võhmat
puudutas ja mis ka üldine
järeldus kõigile – tehti arengukava ja eelarvestrateegia
eraldi dokumentidena, mis
ei ole hea – kui teed ühes
muudatusi, tuleb teha teises
ka. Soovitati, et võiks olla
üks dokument, enamuses
KOV-des on ka eraldi.
Võhmal oli probleemiks
avalikustamine, nüüd on
see lahendatud, kodulehel
avaldatud. Investeeringute
kavaga oli natuke arusaamatusi. Riigikontroll väitis,
et kõik pikaajalised kohustused ei ole kajastatud ja
seda pole meil arengudokumentides. Valdkondlikud
arengukavad olid arengukavaga kooskõlas, selle eest
Võhmat kiideti, eesmärgiks
võiks seada edaspidi arengukava ja eelarvestrateegia
ühise dokumendi koostamise.
Riigikontrolli audit on
abistav, tehakse ettepanekud, mida võiks paremini
teha, pigem analüüs.
6.2. A. Siimussaar teavitas linnavalitsuse tegemistest: kõigi komisjonidega on
koos käidud, eelarvet arutatud. Viimasel ajal toimunud lõhkumiste pärast on
koostöös Konsumiga paigutatud turvakaamerad, mis
on suunatud bussijaama ja
ristmiku peale. Salvesti asub
Konsumis, territoorium on
turvatud, vajadusel saab järelvaadata, kes kuhu liikus.
6.3. L. Kuld võttis kokku
volikogu koolituste teemad.
24. jaanuaril Viljandis uute
volikogu liikmete sisseelamiskoolitus
(koolitajad
Toomas Sepp ja Märt Moll);
6.–7. veebruaril kultuurikeskuses supervisiooni- ja
koostööseminar.

Järgmine linnavolikogu
istung toimub
19. märtsil 2014
algusega kell 15.00.
Allikas: linnavolikogu
protokoll ja õigusaktid

1.

Võhma Linnavolikogu otsus uue arengukava koostamise algatamiseks.

veebruar 2014

2.

Arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine
linnavalitsuse korralduse eelnõu algatamiseks või mittealgatamiseks.

märts 2014

3.

Tööks vajalike ekspertrühmade moodustamine.

märts 2014

4.

Lähteolukorra analüüs. Linna visiooni ja arengueesmärkide sõnastamine ning arenguvalikute tegemine.

aprill–mai 2014

5.

Tegevuskava koostamine ning finantsplaani väljatöötamine. Linnaelanike kaasamine
– avalikud arutelud.

mai-juuni 2014

6.

Arengukava eelnõu avalikustamine Võhma linna kodulehel. Arengukava avalik väljapanek 3 nädalat.

juuli 2014

7.

Avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute analüüs ja vajadusel
arengukava täiendamine.

august 2014

8.

Arengukava eelnõu esitamine menetlemiseks ja kehtestamiseks Võhma Linnavolikogule.

august–september 2014
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Linnavalitsuse istungitel
20. veebruari 2014 istung
Linnapea A. Siimussaar
tutvustas linnavalitsuse ettepanekut korraldada kaks
korda aastas laiendatud istung koos hallatavate asutuste juhtidega ning kuulata
nende tegemistest lühiülevaateid, arutada probleeme,
otsida lahendusi.
Kutsutud
hallatavate
asutuste juhtidest ei saanud
osaleda lasteaia direktor
Asta Laas ja gümnaasiumi
direktor Hannes Männik.
Sõna anti päevakeskuse hooldustöötajale Mai
Ennole, kes tutvustas päevakeskuses toimuvat. Linnaraamatukogu
direktor
Maire Ränkel tutvustas oma
tegemisi raamatukogus ning
muudatusi
lahtiolekuaegades. Kultuurikeskuse direktor Riina Pakane andis
ülevaate ümberkorraldatava
kultuurikeskuse tööst.
Võhma linna parima
sportlase preemia summas
100 eurot määrati Rainer
Valole väljapaistvate sportlike saavutuste eest.
Otsustati anda tänukiri
tunnustusena linna aunimetuste saamiseks esitatud nominentidele ja seoses Eesti
Vabariigi 96. aastapäevaga
järgmistele isikutele: Võhma Linna Sära nominent
Heilika Vahtra; Võhma linna

parima sportlase preemia
nominendid Kevin Aas ja
Kevyn Mäekivi.
Linnavalitsus
lubab
ajavahemikul 01.03.2014–
31.03.2015:
• 81 jäätmevaldajal jäätmete harvemat veosagedust,
arvestades jäätmevedaja ja
jäätmevaldajate vahel sõlmitud lepingutega;
• 19 jäätmevaldajal jätkata
ühise
jäätmekonteineri
kasutamist;
• ühel jäätmevaldajal kasutada elukoha jäätmekonteinerit;
• 17-l aianduspiirkonna kinnistute jäätmevaldajal jätkata elukohaga ühise jäätmekonteineri kasutamist.
Otsustati lugeda Võhma
linna jäätmeveo piirkonnas
korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitunuks kuus jäätmevaldajat.
Otsustati
korraldada
lihtmenetlusega riigihange
“Võhma linna Tallinna tänava
projekteerimistööd”,
mille korraldamise eest
vastutavaks isikuks määrati ehitusnõunik Avo Põder.
Moodustati avatud hankemenetlusega riigihanke
korraldamiseks komisjon:
esimees: linnapea Anneli
Siimussaar; liikmed: ehitusnõunik Avo Põder, pearaamatupidaja Tiina Ranne, linnasekretär Siiri Voll.

Otsustati
korraldada
avalikud konkursid arendusspetsialisti ametikoha
ja 1. märtsist 2014 jõustunud Võhma Vaba Aja Keskuse põhimääruse kohaselt
Võhma Vaba Aja Keskuse
juhataja ametikoha täitmiseks. Konkursi läbiviimiseks
moodustati komisjon: esimees: linnapea Anneli Siimussaar; sekretär: linnasekretär Siiri Voll; liikmed: Lea
Ibrus, Kersten Kattai, Kaja
Notta, Tiina Ranne.
Otsustati määrata ja
maksta toimetulekutoetust
21 avalduse esitanule summas 2 967,25 eurot. Kinnitati
linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanek linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kohta ning otsustati:
• maksta ühekordset toetust kuuele avalduse esitanule üldsummas 300
eurot;
• kinnitada lasteaia toidurahatoetuse
määramiseks ja osaliseks kompenseerimiseks
kuni
100% ulatuses 4 kuuks
(01.02.–31.05.2014) neljale lapsele;
• maksta küttetoetust neljale avalduse esitanule
üldsummas 320 eurot.
• kinnitada lasteaia toidurahatoetuse
suuruseks
jaanuarikuus kokku 88,79
eurot kuuele taotlejale.

Seati üks koduteenus.
Otsustati sotsiaaltoetuste ja
-teenuste osutamiseks eraldatud vahenditest maksta
ühele hooldusel viibijale erihooldusteenuse eest.

10. märtsi 2014 istung
Seoses hallatava asutuse nimetuse muutumisega
Võhma Vaba Aja Keskuseks
1. märtsist 2014 tunnistati kehtetuks linnavalitsuse 30.03.2009 määrus nr 4
„Võhma
Kultuurikeskuse
struktuuri ja koosseisu kinnitamine“.
Linnavalitsus
lubab
ajavahemikul 10.03.2014–
31.03.2015 jätkata ühise
jäätmekonteineri
kasutamist 7 jäätmevaldajal. Otsustati lugeda Võhma linna
jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks neli jäätmevaldajat.
Otsustati määrata ja
maksta vajaduspõhist peretoetust 13 avalduse esitanule summas 182,21 eurot.
Kinnitati
linnaeelarvest
makstava lasteaia toidurahatoetuse suuruseks veebruarikuus kokku 166,72 eurot 11 taotlejale.
Allikas: linnavalitsuse
protokollid ja õigusaktid
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Võhma Linnavalitsus otsib
arendusspetsialisti
Kandideerimise tähtaeg: 24.03.2014
Valdkond: avalik haldus
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga
Tööle asumise aeg: 01.04.2014
Tööülesanded:
Arendusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on Võhma linna põhiliste
strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine sh projektide
kavandamine ja projektitöö, ettevõtlusalaste tegevuste juhtimine ning linna arengukava väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine.
Nõuded kandidaadile:
Kõrgharidus (soovitav majandusalane) või keskharidus ja sellele
lisanduv eri-, kutse- või ametialane (soovitav eriala halduskorraldus või
-juhtimine) ettevalmistus.
Kõrghariduse puudumisel peab ametnikul olema vähemalt 2-aastane
töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl.
Eesti keel kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
Arvuti kasutamise oskus Windows keskkonnas ning andmevahetuse
korraldamine ja tööks vajamineva rakendustarkvara kasutamise oskus.
Ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused) tundmine,
kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine.
Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni
struktuurist ning õigussüsteemist.
Peab tundma kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte, oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte, asjaajamisele
kehtestatud reegleid ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel
nõuetekohaselt rakendada.
Isiksuseomadused: algatusvõime ja loovus, analüüsivõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, usaldusväärsus ja täpsus, eneseväljendus- ja väga hea suhtlemisoskus, oskus teha koostööd.
Tingimused ja lisainfo:
Kandideerijatel esitada 24. märtsiks 2014 avaldus koos omakäelise
kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduse sätestatud nõuetele, elulookirjeldus või CV, palgasoov, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta.
Nõutavad dokumendid esitada postiga Võhma Linnavalitsuse aadressil Tallinna 15 Võhma linn 70603 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile vohma@vohma.ee, märgusõnaga „KONKURSS”.
Täiendav info tel 437 7228, 437 7508 või anneli@vohma.ee

Jätkugu meil ikka võhma, et koos arendada ja edasi
viia meie väikest kodulinna
Võhma linnapea Anneli Siimussaare kõne Eesti
Vabariigi 96. aastapäeval
Võhma Gümnaasiumis
„Eesti! Sa seisad lootusrikka
tuleviku lävel, kus sa vabalt
ja iseseisvalt oma saatust
võid määrata ja juhtida! Asu
ehitama oma kodu, kus kord
ja õigus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres! Kõik kodumaa
pojad ja tütred, ühinegem
kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie
esivanemate higi ja veri, mis
selle maa eest valatud, nõuab
seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks.“
See on tsitaat Eesti Maapäeva
Vanematenõukogu
poolt vastuvõetud EV iseseisvusmanifestist Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele.
Manifesti esimene avalik ettelugemine toimus 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla
teatri rõdult. See oli päev, mil
kuulutati välja sõltumatu ja
demokraatlik Eesti Vabariik.
Need sõnad ei ole kaotanud
oma tähendust ka 96 aastat hiljem. Jätkuvalt oleme
lootusrikkad ning hoiame ja
väärtustame oma maad.

Tänane päev, 24. veebruar
2014 siin Eestimaa keskel,
Võhmas, on pidupäev minule, sinule, sinu naabrile ja
kõikidele neile, kes on Eestiga seotud. Sel päeval seisatume hetkeks – vaatame tagasi
ja seame sihte edasi. Vaatame
üksteisele otsa, surume kätt
ja tunnustame neid, kes on
MEIE asja ajanud, MEIE elukeskkonda mitmekesistanud
ja MEIE piirkonda tuntuks
teinud. Need inimesed on
MEIE inimesed ja meie jaoks
olulised. Üks omavalitsus
saab olla täpselt nii tubli, kui
tublid on tema kodanikud.
Lugupidamist ja hoolimist näitasid oktoobris
toimunud kohalike omavalitsuste valimised, mil linnakodanikud andsid oma panuse uue volikogu valimistele.
On hea, kui meis on säilinud
lootus, et ühiselt suudame
oma linna jaoks parimat, me
usaldame üksteist ja toetame
vastuvõetud otsuseid.
Iga omavalitsuse jätkusuutliku tegutsemise aluseks
on eelarve. Hea on tõdeda,
et oleme suutnud linna 2014.
aasta eelarve vastu võtta. See
annab kindlustunde saabuvale homsele. Tähtis ja kiiduväärt on, et oleme õppinud

hakkama saama väiksemate jooksvate kulutustega ja
kulusid ületav tulubaas võimaldab panustada investeeringutesse. Käesoleval aastal
tahame korda teha Tallinna
tänava, mis annab linnale parema välimuse ja turvalisema
liikluskorralduse.
Võhma on oma rahvaarvult 1391 elanikuga väike
linn. Kuid tegevust ja toimetamist jagub siin kõigile.
Meie linnas on tublid inimesed, kes oma igapäevatoimetamiste kõrvalt jõuavad tegeleda sportimise ja taidlusega.
Märkimisväärseid tulemusi
on saavutanud noored lauatennisistid. Spordivaldkonnas on meie noored olnud
tublid jalgpallis, käsipallis,
maadluses ja saalihokis. Hea
koostöö on meil SK Tääksiga, kus treenib ligi 25 noort
jalgpallisõpra.
Sel aastal on tulemas
üldlaulu- ja tantsupidu „Aja
puudutus“ ja „Puudutuse
aeg“, kus ka meie laste ja
täiskasvanute
kollektiivid
soovivad osaleda ja teevad
pingutusi peole pääsemiseks.
Meie muusikakooli lapsed on
erinevatel konkurssidel väärinud tunnustamist. Oleme
uhked oma koolilaste ja õpe-

tajate üle, kes esindavad kooli
ja linna väärikalt.
Sügav kummardus kõigile linna ettevõtjatele, kes vaatamata raskustele on suutnud konkurentsis püsida ja
annavad tööd linna elanikele.
Aga kindlasti tuleb kriitiliselt hinnata tänaseid valusamaid probleeme ja otsida
nende lahendamiseks parimaid võimalusi. Muret teeb
vähenev linnaelanike ja maksumaksjate arv ning noorte
lahkumine linnast. Palju on
neid linnaeelarvest töötasu
saavaid, aga samas kogu kogukonna heaks töötavaid inimesi, kes ootavad palgatõusu. Seega on väga oluline iga
meie ettevõtte hea käekäik
ja soodsad arenguvõimalused, et meie võimalused oma
kaaslinlaste elujärge parandada avarduksid. Me saame
ja peame järjekindlalt arendama oma elukeskkonda ja
linna infrastruktuure, panustama kultuuri, haridusse ja
sporditegevusse, et siin oleks
hea elada ja teisalt soodsad
tingimused ettevõtluse arendamiseks.
Et mitte lõpetada oma
kõnet nukrates toonides, siis
tahan tänada ja tunnustada
kõiki neid kaaslinlasi, kes on

panustanud
v ab at a htl i kku tegevusse.
Mis on siis
vabatahtlik tegevus? Vabatahtlik tegevus
on oma aja,
energia
või
oskuste pakkumine
vabast tahtest ja
tasu saamata.
Vabatahtlikud
aitavad teisi
või tegutsevad
peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna
heaks. Just sellise tegevusega on viimasel ajal Võhmas
silma jäänud mitmed linnakodanikud. Vabatahtliku
tegevuse alusel sai meil toimuma aastavahetuse ilutulestiku soetamine, talvine
uisuväljaku tegemine rabale,
MTÜ Kanarbiku erinevad
teabepäevad, MTÜ Sinule
tähtpäevade lõunad eakatele ja tegelemine noortega.
Koostöös Pilistvere ja Imavere noortega on vabatahtlikkuse alusel hoogustunud ka
Võhma noorte ettevõtmised.
Alati ei pea ootama, et keegi
kuskilt tuleb ja teeb, vaid me
ise saame olla eeskujuks ning

teha enda ja teiste heaks.
Meist igaühel on võimalik
olla ise eestvedaja ja teostaja.
Täna, Eesti Vabariigi aastapäeval peame me ka arvestama, et riik ei ole mitte
ainult kodaniku jaoks, vaid
ka iga kodaniku kohus on rikastada oma riiki, tehes oma
igapäevaseid tegevusi eeskujulikult – see tähendab õppida, töötada, olla rõõmuks
oma vanematele, lastele ja
Eestile.
Soovin teile head iseseisvuspäeva ja ilusat, lootusrikast homset. Jätkugu meil
ikka võhma, et koos arendada ja edasi viia meie väikest
kodulinna.

Võhma Linnaleht
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Võhma Linnavalitsuse hallatava asutuse Võhma Kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamine
Võhma Vaba Aja Keskuseks ja Võhma Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine
Määrus
Võhma Linnavolikogu 19.02.2014 määrus nr 2
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ja Võhma
linna põhimääruse § 53 lg 2 alusel ning lähtudes Võhma
Linnavalitsuse 03.02.2014 protokollilisest otsusest.
§ 1. Korraldada Võhma Linnavalitsuse hallatav asutus Võhma Kultuurikeskus ümber Võhma Vaba Aja Keskuseks.
§ 2. Kehtestada Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus vastavalt lisale.
§ 3. Võhma Kultuurikeskuse ümberkorraldamisel
Võhma Vaba Aja Keskuseks lähevad Võhma Kultuurikeskuse kõik õigused ja kohustused üle Võhma Vaba Aja
Keskusele.
§ 4. Võhma Kultuurikeskuse ümberkorraldamisel
Võhma Vaba Aja Keskuseks jätkab Võhma Kultuurikeskuse senine direktor tööd Võhma Vaba Aja Keskuse juhatajana.
§ 5. Lubada Võhma Linnavalitsusel 2014. aasta Võhma linnaeelarves Võhma Kultuurikeskusele ja Võhma
Gümnaasiumile ning Päevakeskusele ette nähtud vahendeid nendele asutustele ette nähtud üldsumma piires
asutuste vahel ümber jagada vastavalt nimetatud asutuste ülesannete ja tegevusvaldkondade muutumisele.
§ 6. Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu
29.08.2000 määrus nr 12 „Võhma Kultuurimaja tegevuse
ümberkorraldamine ja Võhma Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine“.
§ 7. Määrus jõustub 1. märtsil 2014.
Leida Kuld
Linnavolikogu esimees
LISA
Kinnitatud Võhma Linnavolikogu 19.02.2014
määrusega nr 2

Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus
§ 1. Üldsätted
(1) Võhma Vaba Aja Keskus (edaspidi keskus) on
Võhma Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav
asutus.
(2) Keskuse ametlik nimi
on Võhma Vaba Aja Keskus
ja inglise keeles Võhma Leisure Centre.
(3) Keskuse asukoht on
Eesti Vabariik ja aadress on
Kauba 1, 70601 Võhma, Viljandi maakond.
(4) Keskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.
Keskusel on oma sümboolika.
(5) Keskuse põhimääruse kinnitab ning selles teeb
muudatusi ja täiendusi juhataja ettepanekul Võhma
Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).
(6) Keskus juhindub oma
tegevuses riigi ja Võhma linna õigusaktidest, linnapea
haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
§ 2. Struktuur
(1) Keskuse koosseisu
kuuluvad järgmised struktuuriüksused (filiaalid):
1) Võhma Päevakeskus
(Veski 11);
2) Kaarhalli noortetuba
(Sepa 4);
3) Spordikeskus (Veski
12).
(2) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnavalitsusega kooskõlastatult

õigus moodustada struktuuriüksusi.
§ 3. Eesmärk ja ülesanded
(1) Keskuse tegevuse eesmärgid on luua Võhma linna
elanikele vaba aja veetmise
võimalused, koordineerida
huvi-, kultuuri- ja sporditegevust ning noorsootööd,
osutada
sotsiaalteenuseid
eakatele ja erivajadusega inimestele.
(2) Eesmärkidest tulenevalt täidab keskus järgmisi
ülesandeid:
1) korraldab enda ja oma
struktuuriüksuste tööd;
2) korraldab kultuuri- ja
sporditegevusi ning -üritusi
elanikkonna kõigile vanusegruppidele;
3) korraldab huviringide
tööd, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, festivale, seminare, koolitusprogramme,
projekte ja näitusi;
4) töötab välja ning viib
ellu noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavaid sihtprogramme;
5) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist, noortelaagreid ja noorsooüritusi
ning toetab noorteühingute
tegevust;
6) loob noortele vaba aja
veetmise võimalused, lähtudes avatud noorsootöö põhimõtetest;
7) loob eakatele ja puuetega inimestele huvi- ja klubitegevuse, suhtlemise ning

Hoone ehitati 1933. aastal. 1998. aasta detsembris avati renoveeritud maja Võhma Kultuurikeskuse nime all. 01. märtsist 2014 kannab maja Võhma Vaba Aja Keskuse nime. Foto Aimar Ranne.

ühisürituste korraldamise
võimalused;
8) teeb koostööd teiste
kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutustega, mittetulundusühingute,
sihtasutuste
ning füüsiliste ja juriidiliste
isikutega.
§ 4. Teenused
(1) Keskus osutab järgmisi teenuseid:
1) toimetulekut soodustavad teenused (sauna- ja
dušiteenus) toimetulekuraskustes isikutele;
2) avalike ürituste korraldamine;
3) oma käsutuses olevate
ruumide ja inventari üürimine.
(2) Paragrahvi 3 lõikes
2 nimetatud ülesannete
täitmisel on keskusel õigus
osutada tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Võhma õigusaktidega sätestatud korras.
§ 5. Vara, vahendid ja
eelarve
(1) Keskus on linnavara
valitsema volitatud asutus,
kellele linnavalitsus on oma
valitsemisel oleva vara valdusesse andnud.
(2) Keskus võib enda
valduses oleva linnavaraga
sooritada tehinguid üksnes
linnavolikogu õigusaktidega
sätestatud juhtudel ja korras
ning selle üle peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.
(3) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi
ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Võhma õigusaktidega kehtestatud korras.
Eraldistest ja annetustest
peab keskus teavitama linnavalitsust ning tagama nende
kasutamise arvestuse.
(4) Keskuse kulud kaetakse linnavolikogu kinnitatud eelarve alusel.
§ 6. Juhtimine
(1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Võhma
õigusaktidega kehtestatud
korras ametisse ja vabastab
ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.
(2) Juhatajaga sõlmib,
muudab ja lõpetab töölepin-

gu linnavalitsuse korralduse
alusel linnapea. Lisatasu,
preemia ja ühekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnapea.
(3) Keskuse juhataja:
1) juhib keskust, tagades
põhimääruses ette nähtud
ülesannete täitmise;
2) korraldab keskuse
valduses oleva vara valdamist, juhib keskuse majandustegevust, tagab keskuse
tulemusliku töö, vastutab
keskuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja
eelarveliste vahendite õiguspärase, sihtotstarbelise ning
otstarbeka kasutamise eest
keskusele kinnitatud eelarve
piires;
3) teeb tehinguid linna
nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks
keskusele linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste
piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel
ja korras, tagades sealjuures
eelarves kavandatud tulude
täitmise ja laekumise;
4) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma
täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning
suhetes teiste juriidiliste- ja
füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid;
5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning
kannab seaduses ettenähtud
korras isiklikku vastutust
keskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja
otstarbekuse eest;
6) tagab keskuse eelarve
projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise
linnavalitsusele
vastavalt
kehtestatud korrale. Jälgib
jooksvalt eelarve täitmist ja
esitab vajadusel muudatusettepanekuid linnavalitsusele eelarve muutmiseks;
7) kooskõlastatult linnavalitsusega kinnitab keskuse
struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
8) kinnitab töötajate
ametijuhendid ning sõlmib,
muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
9) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ning muud töökorraldusdokumendid;
10) annab oma pädevuse
piires keskuse töö korral-

damiseks välja käskkirju ja
kontrollib nende täitmist;
11) tagab riigi ja Võhma
õigusaktidega ning lepingutega sätestatud dokumentide, aruannete koostamise ja
tähtaegse esitamise;
12) korraldab keskusele
saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
13) täidab muid ülesandeid.
(4) Keskuse juhatajat
asendab asetäitja või linnapea käskkirjaga määratud
isik.
§ 7. Nõukogu
(1) Keskuse tegevuste
planeerimiseks ja korraldamiseks ning tegevusvaldkondade vahelise sünergia
saavutamiseks moodustab
linnavalitsus keskuse nõukogu (edaspidi nõukogu), mille
ülesandeks on keskuse tegevuse jälgimine, mõjutamine
ning tegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamine.
(2) Nõukogu on nõuandev kogu ning juhindub oma
tegevuses keskuse tegevust
reguleerivatest
õigusaktidest.
(3) Nõukogu koosseisu
kinnitab linnavalitsus korraldusega. Linnavalitsusel on
õigus igal ajal nõukogu liige
tagasi kutsuda.
(4) Nõukogul on kuni 7
liiget ning selle koosseisu
kuuluvad keskuses tegutsevate kollektiivide, huvi- ja
spordiringide
esindajad,
noorte esindaja, linnas tegutseva vabaühenduse esindaja. Nõukogu volitused kestavad kuni neli aastat.
(5) Oma töö korraldamiseks valib nõukogu oma
liikmete hulgast esimehe ja
aseesimehe.
(6) Nõukogu töösse võib
kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid.
(7) Nõukogu:
1) osaleb kultuuri-, huvitegevuse-, noorsootöö ja
spordielu korraldamiseks ja
edendamiseks arengukava
väljatöötamisel;
2) arutab läbi keskuse
eelarveprojekti;
3) nõustab juhatajat ja
teeb ettepanekuid keskuse

töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite
taotlemiseks;
4) osaleb vajadusel keskuse finantsmajanduslike ja
töökorraldust puudutavate
probleemide lahendamisel;
5) osaleb keskuse juhataja ametikoha täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni
töös.
(8) Nõukogu töövormiks
on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas.
(9) Nõukogu esimese
koosoleku kutsub kokku
keskuse juhataja, edaspidi
nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
(10) Nõukogu erakorralise koosoleku võib kokku
kutsuda nõukogu esimehe,
keskuse juhataja või linnavalitsuse ettepanekul.
(11) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on
vähemalt pooled nõukogu
liikmed.
(12) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa
keskuse juhataja.
(13) Nõukogu otsused
loetakse vastuvõetuks, kui
otsuste poolt hääletab üle
poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdsuse korral on otsustava jõuga
esimehe hääl.
(14) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
Nõukogu otsused vormistatakse kirjalikult nõukogu
esimehe allkirjaga ja need
on täitmiseks keskuse juhatajale.
§ 8. Aruandlus ja kontroll tegevuse üle
(1) Keskuse juhtimist ja
tegevust kontrollib linnavalitsus.
(2) Keskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Võhma
õigusaktidega
sätestatud
korras linnavalitsus.
(3) Keskus koostab ja esitab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi
aruandeid riigi ja Võhma õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.
(4) Järelevalvet keskuse
tegevuse seaduslikkuse ja
otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.
§ 9. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse
lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.
(2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole
sätestatud teisiti, lähevad
keskuse ümberkorraldamisel
tema õigused ja kohustused
üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnavalitsusele.
(3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.
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Ko²likoorem
Seekord lehes
Õpetaja tööjuubel
Üheksandikele uksed valla
Harjutused punasel vaibal
Ja muudki

Sõbrapäeva
disko

I

dee sai alguse eelmisest
peost jõulude ajal, mis läks
õpilasesinduse ja ka osalejate
arvates hästi. Paljud õpilased
meie koolist polnud varem
sellist peotunnet tundnud
ning kui see kogetud, oli järgmise peo ootus suurem.
Kui ühel õpilasesinduse
infokoosolekul tuli juttu sellest, mida võiks sõbrapäeval
korraldada, oli minu mõte
esimese asjana disko. Selline
idee sellepärast, et tahtsin
saada korraldamiskogemust
ja seekord korraldada suurema rahvahulgaga ning tehnikaga pidu. Sai siis see ideena
kirja pandud ja vaikselt hakkasime ülesandeid jagama.
Endale olin võtnud päris palju ülesandeid ning arvan, et
sain nende täitmisega väga
hästi hakkama. Ma sooviksin,
et meie koolis oleks õpilastel
rohkem pealehakkamist ise
korraldada ja teha, sest see
annab rohkem võimalusi kogeda ja meie enda elu koolis
huvitavamaks ja värvirikkamaks muuta.
Kindel oli see, et see pidu
pidi olema tasuline, sest me
vajasime raha diskorile maksmiseks ja tehnika muretsemiseks. Kuna aasta alguses oli
juttu, mis oleks see summa,
mida oleksime nõus maksma ürituse eest, siis sai pileti
hinnaks 2 eurot. Seekord oli
sõbrapäeva puhul võimalus
võtta kaasa sõber väljastpoolt
meie kooli. Kahju on sellest,
et paljud seda võimalust ei
kasutanud.
Kui sain teada, kes on DJ,
olin päris rõõmus, sest teadsin, et see inimene teeb oma
tööd hoolega ning hästi. Sai
temaga suheldud ja tänu sellele asju soodsamalt ja mugavamalt.
Kokkuvõttes olen väga rahul enda ja teiste tööga, sest
ise tehtud on ju hästi tehtud.
Suured-suured tänud õpetajatele, kes olid nõus meid oma
vabast ajast valvama, ja direktorile, kes üldse lubas meil
diskot korraldada. Mida rohkem proovime, seda rohkem
võimalusi ja kogemusi saame
eluks.
Varsti on ees ootamas uus
ja põnev üritus ning ka õpetajatele on seekord pakkuda
huvitavaid tegevusi tänutäheks, et nad meie eest nii hästi hoolt kannavad.
Kaile Eiert, 7. klass
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30 aastat kooliteed
V

õhma praeguse kooli
esialgne hoone ehitati
1975. a ja kool sai keskkooliks. Õpilaste arv kasvas iga
aastaga, kogu aeg oli vaja ka
uusi õpetajaid. 20 aastaga
kasvas õpilaste arv 200-lt
475 õpilaseni. Selle aja jooksul võeti kooli tööle üle 70
õpetaja, kes töötas aasta, kes
kolm, viis või rohkem aastat
töötasid neist töölevõetuist
pooled, neist 70-st on kümmekond tänagi majas.
20 aastaga sai Võhma
8-klassilisest koolist vabariigis tuntud gümnaasium, sest
Võhma kooli oli kasvanud
püsiv, üksmeelne ja teotahteline õpetajate kollektiiv.
30. jaanuaril 2014 tähistati Võhma koolis ühe
õpetaja 30. tööjuubelit.
See oli 1984. aasta
jaanuaris, kui kuulsin, et
Navesti jõe lähistele oma
kodutallu on elama asunud
kõrgema haridusega bioloogia-keemia õpetaja. Võhma
kooli oli vaja keemiaõpetajat, seepärast läksin seda
õpetajat kohe otsima ja otsima sõna otseses mõttes,
sest ma ei teadnud, kus see
talu asub. Rõõm leidmisest
oli suur, juba värava taga oli
selge: siin elavad ilu ja loodust austavad inimesed.
Koridorist edasi trügides sattusin kööki, kus pererahvas lõunat valmistas,
käsil oli kartulikoorimine,
sealsamas jooksid ringi
ja kilkasid rõõmsalt kaks
väikest tüdrukut. Minu
majjatungimine oli kõigile
ootamatu, pärast esimest
ehmatust sain teada, et olen
õiges kohas, et õpetaja nimi,
keda otsima tulin, on Pilvi
Ailt, kes oli töötanud pärast
Tartu Ülikooli lõpetamist
Orissaare Keskkoolis. Kodutallu otsustas tagasi tulla

Õpetaja Pilvi Ailt ei ole kunagi selgitustega kitsi. (Foto Marju Roosileht)

sellepärast, et ei tahtnud
Pärnu linna, kuhu abikaasa tööle läks, lastega elama
asuda. Tagasihoidliku maatüdrukuna (nii ta ennast
tutvustas) soovis ta, et tema
lapsed saaksid koduõues
ringi joosta, süüa omakasvatatud puu- ja köögivilju,
juua oma lehma piima, korjata pesast sooje kanamune,
oma metsast marju, seeni,
pähkleid.
Kõige jutukam sellel
esimesel kohtumisel oli
Pilvi ema, kes teatas, et
olen hiljaks jäänud, sest Pilvi on juba Kildu kooli tööle
vormistatud. Edasise jutuajamise käigus hakkasin aru
saama, et Võhmas pakutav
sobiks küll paremini, kui
oleks veel võimalik Kildu
koolile ära öelda. Ütlesin, et
teen seda ise ja teatan Kildu
kooli, et Pilvi Ailt asub tööle
Võhma kooli keemiaõpetajana alates 30. jaanuarist
1984. Need ebameeldivused, mis sellega seoses mul
üle elada tulid, ei ole küünemustagi väärt, kui meelde tuletada, mida Pilvi Ailt
30 tööaastaga Võhma kooli
heaks on ära teinud.

• Pilvi on 30 aastat igal kevadel tulnud kooli sületäie
puude ja põõsaste okstega,
et lapsed õpiksid meil kasvavaid puid ja põõsaid ära
tundma okste kuju, värvi,
lõhna ja pungade järgi. Lisaks sellele on Pilvi pidevalt korraldanud mitmesuguseid näitusi lilledest,
seentest, samblikest, sammaldest, okaspuudest ja
paljust muust. Mitmedki
õpilased on õpetatud linnulaulu kuulama ja laulu
järgi lindu ära tundma.
• Võhma kool on igal aastal
võitnud RMK metsaviktoriinid ja saanud tasuta
külastada peaaegu kõiki
RMK keskusi erinevate
klasside õpilastega.
• 2008. a loodusajakirjade
viktoriinil saavutasid 10. ja
11. klass I kohad.
• Võitnud õpilastega OVERALL loodusviktoriinid
2010–2012.
• „Eesti looduskaitse 100“
viktoriinisarjas osalenud
seitse õpilast pääses looduslaagrisse Karulas.
• „Kaitsealuste liikide äratundmise päeval“ osales 9
võistkonda üle vabariigi.

•

•

•

•

Võhma kool võitis I koha.
Õpetaja Pilvi kuulus võistkonda.
ETV teadussaate „Püramiidi tipus“ viktoriini „Roheline kool“ Võhma koolil
2012. aastal võistkondlik
I koht, üldarvestuses II
koht, 2013. aastal võistkondlik ja üldarvestuse I
koht. Selle eest preemiareis Tartu AHAA keskusesse.
Õpetaja Pilvi oli Key To
Nature (KTN) Puude ja
põõsaste
interaktiivse
määraja ja Eesti epifüüdsete suursamblike määraja
katsetaja. Määraja valmis
2009. a Itaalia, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli
koostöös. Esinemine ettekandega KTN konverentsil Tartus 2009. a.
„Noored Euroopa Metsades“ üle-Euroopalises
viktoriinis pääses Võhma kooli võistkond sel
õppeaastal Eesti finaali
(05.03.14) 81 kooli 206
võistkonna hulgast, mullu oldi samuti 15 parema
seas.
Pilvi on kooli ümbruse haljastusse jätnud paljudeks

aastakümneteks
kestva
mälestuse enda kasvatatud ja istutatud istikutega:
kooli ees kaks kukerpuud,
seedermänd, nulg ja ungari sirel; staadioni ääres ja
kooliaia piirdena viirpuu
hekid, kõik nüüd juba suureks kasvanud harilikud
kuused on Pilvi toodud ja
istutatud.
• Pilvi on palju kordi õpilaste poolt õpetajate päeval
valitud Võhma kooli lemmikõpetajaks.
• Pilvi on koolis hinnatud
õpetaja õpilaste heade
õpitulemuste ja õpilaste eduka esinemise eest
olümpiaadidel.
• Maakonnas ja vabariigis
tuntud õpetaja, bioloogiaõpetajate aktiivi seminari
liige juba mitukümmend
aastat.
• Kolleegina alati rõõmus,
reibas, teotahteline, mõistev ja samas väga tagasihoidlik, kuid väljapeetud
ning silmapaistvalt maitsekalt riietunud.
• Pilvi on veel tänagi tagasihoidlik maatüdruk: alles
pärast 30. tööjuubeli tähistamist avaldas ta mulle, et
see oli teine kord, kui ma
teda Kuulmata talust otsimas käisin, esimene kord
oli siis, kui me Viljandi rajooni komsomolikomitee
1. sekretäri Rein Elvakuga
talle koju järele sõitsime,
et viia Pilvi Saaremaale
vabariiklikule pioneeride
kokkutulekule kui Viljandi
rajooni parim taimetark.
Arvan, et tänu sellele esimesele käigule ma oskasingi
Pilvi leida sealt Taevere mägede ja metsade vahelt ning
veenda teda Võhma kooli
õpetajaks tulema.
Tiiu Nõmm

Õpilaste luuletused näevad trükivalgust

J

uba kuueteistkümnendat
korda kogunesid Viljandimaa 5.–9. klasside luulehuvilised õpilased Viivi Luige
nimelisele luulepäevale. Luulepäevi hakati korraldama
Kalmetu Põhikoolis emakeeleõpetaja Ene Toomsalu
algatusel, sest luuletaja Viivi
Luik on selles koolis õppinud.
Alates 2007. aastast hakkasid
luulepäevad toimuma Viljandi Linnaraamatukogus, sest
maakonna eri paigust on õpilastel Viljandisse lihtsam pääseda kui Kalmetule.
Ettevõtmine on korraldatud nii, et iga kord kohtutak-

Nele Grenman, Marit Tõnisson, Agatha Dooni Murro ja Kris
Mozgovoi laovad luuleridu paberile. (Foto Marju Roosileht)

se mõne põneva luuletaja või
muusikuga; sageli inimestega,
kes on andekad mitmel alal.

Pärast väikest kosutust morsi
ja kommi näol hakkavad aga
luuletama kohale tulnud õpi-

lased. Sündinud luuletustest
valmib luulekogu, mille saab
kingituseks iga kirjutaja, kelle luuletus on luulekogus, ja
tema eesti keele õpetaja.
Võhma õpilased on osalenud kõikidel luulepäevadel
algusest peale. Kuidas luuletamine Agatha Doonil, Nelel,
Maritil ja Krisil seekord välja
kukkus, loeme juba järgmisel
aastal ilmuvast kogumikust.
Eelnevatel aastatel ilmunud
kogumikke saab lugeda kooli
raamatukogus.
Marju Roosileht

ÕNNITLEME!

Rainer Valo!
Sanna Härm!
Õnnitleme
Võhma linna
poolt saadud
tunnustuse puhul!
Oleme teie üle
uhked!
Koolipere
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Avatud uste päevad üheksandikele

LÜHIDALT

Lauldi jälle võistu
5. märtsil toimus kooli aulas järjekordne Laululahing. Selle aasta kohustuslikeks lauludeks oli nooremas astmes üks
laul Entel-Tenteli võistluselt ja vanemas rühmas laul, mis
on Eestit esindanud Eurovisioonil. Vabalt valitud laulude
kava oli kirev ja mitmekülgne. Ühe eurolauluga astus üles
ka õpetajate ansambel.
Žüriil oli igale esinejale öelda häid sõnu. Noorema astme parimaks valiti 6. klass, vanema astme parimaks 12.
klass. Kogu võistluse üldvõitjaks laulis ennast sel aastal 3.
klass, kes esitas esimeses voorus laulu „Kaks Otti“ ja teises
voorus „Mõista-mõista, arva ära …“.

Võidukas 3. klass koos Ottidega. (Foto Triin Lepp)

Kommentaar žürii liikmelt, vilistlaselt Kristiina
Jaanuselt:
Olin meeldivalt üllatunud, et mind kutsuti žüriisse. Kõik
esitused olid väga head, aga esinejates oleks võinud rohkem särtsakust olla. Väga meeldis mulle õpetajate esinemine. See ettevõtmine võiks jääda kooli traditsiooniks,
kuigi korralduses võiks olla väikesi muudatusi. Üldiselt
jäin õhtuga väga rahule.

29. jaanuaril käisime Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis karjääripäeval
“Lenda, lenda, Jüri!” VanaVõidus. Tutvusime õppehoonega, koolis õpitavate erialadega ja õppetingimustega
ning ka õpilaskodus tehti väike ringkäik.
Õppida saab kolmes osakonnas: ehitus-, teenindusja täiendkoolituse osakonnas.
Saime ka praktiliselt
kaasa lüüa kutseõppuritest
juhendajate näpunäidete järgi. Ehituseriala poolelt oli
võimalus kätt proovida ehitusviimistlejana, kus osad
andsid remondile viimase
lihvi krohvijana (võimalus oli
harjutada nii tavalist krohvikui ka dekoratiivkrohvitööd),
osad plaatijana. Samuti saime elektrikutena paigaldada
seina erinevaid juhtmeid ja
tarvikuid.
Õpilastele on õpilaskodus kasutada kaasaegsed
kortertüüpi toad. Korterid
on kahekohalised. Nelja toa
ühiskasutuses on köök, wc
ja dušš. Allkorrusel on avar
puhkeruum, kus on võimalik veeta vaba aega, vaadata
televiisorit ja kohtuda külalistega.

Vana-Võidust tagasi sõites külastasime ka aktsiaseltsi Viljandi Metall, mis
omab enam kui 30-aastast
tera skonstr ukt sio onide
tootmise ja montaaži traditsiooni. Metallitööstuse
teenused ja tooted moodustab kõik metalliga seonduv
põhimõttel „ideest lahenduseni“ ehk firma aitab leida idee, koostada projekti,
toodab, monteerib jne kuni
„võtmed kätte“.
Veel räägiti meile, kust
tuleb materjal, kuhu saadetakse tooted, ja näidati
tehases, kuidas valmis metalltootele kantakse laseriga
unikaalne seerianumber.
04. veebruaril käisime
Tartu Ülikoolis põnevaid
loenguid kuulamas ja töötubades osalemas, et saada
aimu ülikoolis toimuvast.
Huvilisi oli rohkelt, üle 300
õpilase üle vabariigi. Ruumides ringijalutamise ja üldise
jutu asemel jagati õpilased
huvide järgi töötubadesse,
kus õppejõud või tudengid
rääkisid ja näitasid, mida
ülikoolis tehakse. Paljud
töötoad olid loenguvormis,
kus õpilased kuulsid nii eriala telgitagusest elust kui va-

jalikest eksamitest, mõned
olid aga päris praktilised.
Päev algas avaloenguga
„Teel õigete valikuteni“ peahoone aulas, kus materjaliteaduse üliõpilane Arnold
Rein Tatunts arutles teemadel: milline on üliõpilase elu;
kas ülikool on vajalik; kuidas
valida eriala; mida teha juba
praegu, et ülikooli oleks kergem sisse saada ning keda otsib Tartu Ülikool. Avaloengu
järel jagunesimegi erinevatesse töötubadesse/loengutesse,
milles osalemiseks oli vajalik
eelnevalt registreeruda.
Agnessa, Cätlyn, Renita
ja Otmar osalesid töötoas
„Tänavakunst ja etnoloogia –
mis need on?“. Kullar kuulas
loenguid „Semiootik onlinesuhtluses toimuvast“ ja füüsika-põhist „Kuidas ehitada
õhus hõljuvaid ronge?“. Meie
Kairiga huvitusime psühholoogiast, osaledes töötubades
„Eksperimentaalpsühholoogi argipäev“ ja „Kehakeel“.
Psühholoogiat oli väga huvitav kuulata ja see eriala tundub olevat põnev.
Eksperimentaalpsühholoogi argipäeva telgitaguseid tutvustasid üliõpilased
Madis Vasser (taju ekspert),

Taavi Kivisik (mälu ekspert),
Madli Uutmaa (kognitsioonide ekspert), Kadri Raag
(multitalent), kes tõstsid esile mõned küsimused, millele
eksperimentaalpsühholoogid
igapäevaselt vastuseid otsivad: Kas inimesed tajuvad
maailma sarnaselt? Kuidas
oleks võimalik kümnekohaline number kiirelt meelde jätta? Miks mulle raadiost just
see laul meeldib? jne-jne.
Kehakeele õpitoas, mida
juhendas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse
lektor Sergei Drõgin, saime
kuulata ja ka läbi proovida,
kas kehakeel on olulisem kui
kõnekeel? Mil moel mõjutab
kehakeel minu edastavat sõnumit? Kuidas oma kehakeelega anda edasi positiivseid
sõnumeid (näiteks siis, kui
oled sisseastumiseksamitel
või tööintervjuul).
Mina isiklikult valisin
loeng-töötoad välja puhtalt
selle järgi, mis tundus kirjelduses põnevam. Lahtiste uste
päevale läksin uudistama
ülikoolielu seestpoolt, sest
tahan õpinguid jätkata gümnaasiumis ja hiljem ülikoolis.
Sanna Härm
9. klass

Väike paraad punasel vaibal
Eesti keel on väga T
eriline

Jaanus Vaiksoo autogrammiküttide küüsis. (Foto Marju Roosileht)

O

n tavaks saanud, et igal
aastal satub meie kooli
mõni kirjanik. Seekord oli
külla palutud lastekirjanik
Jaanus Vaiksoo, kes väikese
hilinemisega 7. märtsil meie
juurde jõudiski.
Jaanus Vaiksoo on kirjutanud toredaid juturaamatuid algklassilastele, välja
andnud mitmeid luuleraamatuid, kirjutanud muistendeid ja koostanud aabitsa ning eesti keele õpiku
I klassile. Lisaks töötab ta
Rocca al Mare Koolis eesti
keele õpetajana.
Kohtumisel meie õpilastega rõhutas Jaanus Vaiksoo, kui tähtis ja eriline keel
on meie emakeel, sest seda
räägib maailmas ainult miljon inimest. Sellepärast me
peame igal aastal emakeelepäeva tähistama, nagu oleks
see sünnipäev.
Kohtumisel luges Jaanus
Vaiksoo ette luuletusi oma
luulekogudest ja rääkis, kui-

das tal tuleb see või teine
mõte luuletust kirjutada.
Mõne idee puhul on abiks
näiteks Tallinna auklikud
tänavad. Onu Heino tegelaskuju leidmisele aitas kaasa üks joonistus.
Kirjaniku
elukutsest
arvas ta, et see on pigem
hobi. Nagu iga hobiga, on
ka kirjutamisega nii, et
mida rohkem harjutad, seda
paremini hakkab välja tulema. Jaanus Vaiksoo rõhutas seda, et ilma raamatuid
lugemata kirjanikuks ei saa.
Kõik kirjanikud, keda tema
tunneb, on olnud lapsepõlves suured „raamatuneelajad“.
Pärast kohtumist jagas
kirjanik autogramme, soovijad said osta raamatut
„Kellassepaproua“. Nagu iga
meie kooli külaline, astus
ka Jaanus Vaiksoo läbi meie
talveaiast.
Marju Roosileht

õenäoliselt kasvavad
meie kooli õpilastest
tublid kodanikud, kellel on
tulevikus asja ka Vabariigi Presidendi vastuvõtule. Väikeseks harjutuseks
korraldas
õpilasesindus
1.–5. klassi õpilastele vabariigi aastapäeva puhul
õpilasesinduse
presidendi Martin Remmeri ning
esinduse liikme Kaile Eierti
vastuvõtu. Kõik oli nagu päris – punane vaip, piduliku
väljanägemisega õpilased,
teemakohaselt kaunistatud
pidusaal. Ehkki vahepeal
läks asju ka natuke vussi
– kellel läks meelest presidendile käsi sirutada, kel ta-

kerdus varvas punase vaiba
taha – oli õhkkond pidulik ja
vaoshoitud. Kui arvuti tõrkus hümni mängimast, siis
kõlas laul laste suust õpetaja Mait Reimanni juhatamisel hoopis pühalikumalt.
Lisaks käesurumisele pidas
president kõne, lugedes ette
„Manifesti Eestimaa rahvastele“ ja samuti nagu päris
president, jagas ka Martin
tublidele õpilastele välja tänukirju küll joonistamise,
küll sportimise eest.
Kontserti sai moodsal
moel vaadata videona seina
pealt. Pärast kontserti toimus
viktoriin, kus kõlasid küsimused Eesti kohta. Presiden-

Tähtis hetk tõi naeratuse näole. (Fotod Marju Roosileht)

Küll on maitsvad delikatessid!

Viktoriini ajal oli palju arutlemist.

di vastuvõtult ei puudunud
ka suupistelaud. Eestimaine
must leib erinevate katetega
maitses imehea.
Nii nagu päris presidendi
vastuvõtul, tehti ka meil külalistega intervjuud, küsitlejateks olid 5. klassi õpilased
Kärt Hintsalu, Grete Lepp
ja Jack Brereton. Vastanud
lapsed pidasid tähtsaks, et
Eesti sünnipäeva saab koos
perega tähistada. Vaba päeva õhtu veedetakse kodudes
presidendi kõnet kuulates ja
pidulikku õhtusööki, sh leiba nautides. Meie kodukootud presidendi vastuvõttu
pidasid vastanud huvitavaks
ja heaks kogemuseks. Just
kätlemine meeldis õpilastele
kõige rohkem. Kristiina Saar
ütles, et see oli esimene kord
ja seetõttu väga põnev. Tuuli

Randmäe sõnas, et presidendi vastuvõtul on väga mõnus
tunne olla.
Presidendi käest tänukirja
saanud Henri Helü ütles, et
tunnustuse sai ta käsipallis ja
autospordis saavutatud heade tulemuste eest. „Et heade
tulemusteni jõuda, on küll
alguses raske, aga kui oled
juba natuke aega tegelenud,
läheb kergemaks,“ arvas Henri. Sama arvas ka Keiro Karu:
„Käsipallitrennis on mõnikord raske ja heade tulemuste saavutamiseks pidi pikalt
harjutama.“
Ehk meenub see tore
hommik ühel päeval kellelegi,
kes on juba suur ja tähtis ning
kes asutab ennast päris presidendi vastuvõtule.
Marju Roosileht
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Suure-Jaani alistas Võhma
05. märtsil Suure-Jaani
noortekeskuses asetleidnud
järjekordsel Võhma linna
ja Suure-Jaani valla sõpruskohtumisel males jäid peale
võõrustajad.
Mängiti kaks vooru
üheksal laual. Tänavu oli
11:7 edukam Suure-Jaani
vald, nii et Võhma võistkonna kapten Jaan Voll
pidi rändkarika naabervalla
meestele loovutama.
Võhma
võistkonnas
mängisid: Rein Vahtra, Üllar-Peep Tamm, Ain Vahtra,

Jaan Voll, Ants Saluste, Mati
Kärt, Martin Siimula, Egert
Neverovski ja Valdeko Alliksaar.
Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöö spetsialisti Mati Adamsoni sõnul sai
see traditsioon alguse 2006.
aastal ning võite on jagunud
mõlema omavalitsuse võistkonnale. Tuleval aastal on
matši võõrustajad Võhma
maletajad.
Allikas: Sakala ja turniiri protokoll

Meistriks tuli neli kadetti
09. märtsil Võhmas peetud Eesti kadettide vabamaadluse meistrivõistlustel
teenis Viljandi spordikool
võistkondliku võidu, individuaalselt olid meie noored
võidukad neljas kehakaalus.
Võhma kooli spordihoones peetud võistluspäeval
oli esindatud 13 Eesti klubi
ja spordikooli. Neist kindla
võidu võtnud Viljandi edestas Põltsamaa ja Järvamaa
matimeeste klubi.
Individuaalselt
võtsid
meistritiitli neli Viljandimaa
noormeest: Kevin Ervald
(kehakaalus alla 46 kg), Erik
Becker (63 kg), Georgi Jasnov (76 kg) ja Ringo Saar
(85 kg). Hõbemedaliga lõ-

tanud Uibole päris suurelt,
siis nüüd on kahe vastase
taseme vahe tublisti võrdsustunud.
Võistkondlikku
võitu
andsid oma panuse Lauri
Sarv, Ragnar Ploom ja Villu
Maasik viienda koha punktidega.
Tekst ja foto: Valdeko
Kalma, Tuleviku maadlusklubi president
petasid Jan Villem Jamnes
(46 kg) ja Kevin Aas (69
kg) ning pronksmedaliga
Kaimar Asu (46 kg) ja Aleksei Agešin (69 kg).
Tublilt ja ennast ületades maadles turniiril teise

koha teeninud Kevin Aas,
kes pääses kahe ülekaaluka
matšivõiduga finaali, kus
pidi pärnulase Randel Uibo
punktiparemust tunnistama. Rõõmu valmistab see,
et kui varem on Kevin kao-

Allikas: Sakala
Õnnitleme noormaadlejaid eduka esinemise eest!
Oleme uhked teie üle, meie
linna poisid Kevin (pildil
paremalt esimene kükitab),
Lauri ja Ragnar!

Südamenädala tegevused Võhma linnas
Gümnaasium

Kolmapäev,
16. aprill

Neljapäev,
17. aprill
Reede, 18.
aprill

Pühapäev,
20. aprill

(retseptikonkurss
7.–11. aprillil,
Jalgrattapäev
osalevad 4.–9. klass)
11.00
Maanteeamet
liiklusohutusest
jalgrattaga
liigeldes
Matkapäev

Tervislik ja vitamiinirikas amps iga päev
(värske aed- ja puuvilja ampsud)

Teisipäev,
15. aprill

L

iikumisaasta raames soovime, et Võhma liikumishuvilised saaksid osaleda erinevatel üritustel.
Pakume välja osaleda 23. märtsil algusega kell 10.00
Vanaõuelt Kurgjale C.R. Jakobsoni surma-aastapäevale
pühendatud traditsioonilisel matkal “Sakala teel”, mida
korraldavad ühiselt RMK Loodushoiuosakond ja C.R. Jakobsoni Talumuuseum. Sel aastal möödub C. R. Jakobsoni
surmast 132 aastat.
Matka algus: Viljandimaal Suure-Jaani vallas Vanaõue
Puhkekeskuse vastas Sakala tee matkaraja alguses. 1961.
aastast alates korraldatud Sakala tee matk kulgeb mööda
metsateed Kurgja ja Vanaõue vahel, mida mööda C.R. Jakobson käis Viljandisse ajalehte toimetamas.
Matka pikkus on 12,2 km.
Puhkepausi saab teha Maltssaare puhkekohas ja Saeveski metsaonni juures, kus retkelisi ootavad lõke, tee, suupisted ja huvitavad tegevused.
Kurgjal ootab kõiki soovijaid väikese tasu eest soe supp
ja kohupiimakook.
Kohapeal on võimalus näha ja proovida erinevaid metsatöid nagu kahemehesaega saagimine, puuriida ladumine,
ruumimeetri mõõtmine jne.
Kõigil huvilistel on võimalus osaleda ka erinevates töötubades – viltimine, paeltetegu ja kilgipilli tegemine.
13.30 toimub muuseumi rehetoas folklorist Marju Kõivupuu loeng“ Puud rahvapärimustes“.
Ühiselt külastatakse Jakobsonide perekonnakalmistut.
Isiklike autodega matkale minejad saavad oma autod jätta Vanaõuele ning pärast toob buss nad Kurgjalt Vanaõuele
tagasi (1 euro).
Matkaks palume registreerida 20. märtsini e-posti
aadressil info@kurgja.ee või telefonidel 445 8171, 524
5054.
Buss väljub linnavalitsuse eest 9.15, tagasituleku kellaaeg
lepitakse kokku kohapeal. Registreerimisel palume ka teatada lõunasöögi- ja transpordisoovi (missugusest punktist).
Võhma Linnavalitsus

Lasteaed Mänguveski
Teema: „Kus on süda, mis on süda?“

Esmaspäev,
14. aprill
Sportlikud
Toorsalatite
tegevused
valmistamine
vahetundides
kodunduse tundides

Läheme ühiselt 23. märtsil
traditsioonilisele Sakala
tee matkale!

Päevakeskus
10.00 päevakeskuse juurest alustame kõndimist ümber Võhma
----Virgutusvõimlemine
(kes päeval ei saanud või oli tööl)
9.00 Koduõde Leida Kuld kuulab südant ja 19.00 päevakeskuse juurest alustame kõndimist ümber Võhma
mõõdab vererõhku
Teema: „Mis südamele meeldib?“
8.00–9.00 päevakeskuses saab mõõta vererõhku ja veresuhkrut
9.30 Toolivõimlemine saalis koos lasteaia lastega
9.30 Toolivõimlemine saalis koos
10.30 päevakeskuse juurest alustame kõndimist ümber Võhma
memmede-taatidega
19.00 Matk päevakeskuse juurest
10.30 Veskisellid matkavad koolimäele;
Terakesed ja Rukkililled terviserajale
Teema: „Mis südamele ei meeldi?“
10.00 Maanteeamet liiklusohutusest jalgrattaga liigeldes
11.00 on oodatud rataskärudega liikujad Veski tänava pargi
9.00 Maanteeamet liiklusohutusest
kolmnurgale kõndima
jalgrattaga liigeldes
11.00 Jalgrattapäev lasteaia mängualal

Virgutusvõimlemine
Maastikumäng „Otsime mune“ lasteaia
mänguväljakul

LINNARAHVA SÜDAMENÄDALA TERVISEMATK VÕHMAS
11.00 Registreerimine kaarhallis (uisuväljak). Registreerimise ajal saab mõõta vererõhku
11.45 Matka-eelne soojendus line-tantsuga, juhendab line-tantsu treener Maire Ilves
12.15 Ümber linna tervisematk (oodatud igas vanuses liikujad)
13.00 Matka-järgne lõdvestus line-tantsuga
Kaasa võtta vahetusjalatsid! Kõigile osalejatele karastav tervisejook.
Tule üksi, sõbraga või koos perega!

Maastikumäng „Otsime mune“ lasteaia mänguväljakul
11.00 on oodatud rataskärudega liikujad Veski tänava pargi
kolmnurgale kõndima
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Päästeamet annab Põletavamad töösuhete probleemid
teada
Viljandimaal
Märtsis kontrollitakse kodudes
tuleohutust

P

äästeameti tuleohutusjärelvalve inspektorid kontrollivad märtsis eluhoonetes suitsuanduri olemasolu, samuti elektrisüsteemide ja küttekehade korrasolekut. Vajadusel karistatakse anduri paigaldamata
jätmise eest rahatrahviga. Maksimaalne trahvimäär on
1 200 eurot.

Sel aastal on tules hukkunud 17 inimest. Ühelgi neist inimestest ei
olnud hukkumispaigas suitsuandurit,
mis oleks andnud
tulekahjust
teada piisavalt vara
ja hoidnud ära nii
raskete
tagajärgedega õnnetused. Päästjad on põlenguid kustutamas käies
täheldanud suitsuanduri
puudumist ka naaberkorteris, kuhu suits on levinud.
Päästeameti
peadirektori
asetäitja Alo Tammsalu ütles, et inimesed, kes
jätkuvalt eiravad neile aastaid seadusega kehtinud suitsuanduri paigaldamise ja selle töökorrasoleku tagamise kohustust, riskivad täiesti teadlikult oma pere ja naabrite elu ning
varaga. „Võin julgelt välja öelda, et suitsuanduri paigaldamata või selle patareide vahetamata jätmine on pahatahtlik
oma lähedaste suhtes ning rahatrahviga karistatav tegevus,“
kinnitas Tammsalu.
Suitsuandur on vajalik puhkenud tulekahju võimalikult
kiireks avastamiseks, kui veel ei ole ohus inimeste elu ning
tuli pole teinud suurt kahju. Inimesed kipuvad tulekahju
tekkimisvõimalust ja selle levimise kiirust sageli alahindama, sest eluruum võib suitsu ja leekidesse mattuda viie
minutiga, kuid suitsuandur aitab tulekahju tuvastada minutiga. „Hoolige oma vanemate, laste ja naabrite eludest,
suitsuanduri paigaldamine on selleks lihtsaim ja odavaim
viis,“ lisas peadirektori asetäitja.
Tuleohutuskontrolli tegevad ametnikud kannavad Päästeameti eraldusmärkidega riietust ja esitavad punast värvi
hologrammiga töötõendi.

Alates 12. märtsist on siseveekogude
jääle minek keelatud kuni jää sulamiseni
12. märtsist on Päästeameti peadirektori käskkirjaga
keelatud minna siseveekogude jääle. Kevadiselt soojad
talveilmad on muutnud üle Eesti veekogude jää nõrgaks
ja liikumise sellel eluohtlikuks.
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints
rõhutab, et nõrk jää ei kanna inimest ja kahjuks on meil
sel aastal ka juba uppunuid. „Näiteks alles eile hommikul
Maardu järvele kalale läinud mees vajus läbi nõrga jää ning
uppus. Möödunud nädalavahetusel jättis pragunev jää
Peipsil hulga kalureid hätta ja ka lastega on juba õnnetusi
juhtunud. Praeguste soojade ilmadega tuleb arvestada, et
jääolud muutuvad väga kiiresti,“ lisas Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja.
Päästjad paluvad kehtestatud keeldu suhtuda täie tõsidusega, sest nõrka jääd ei saa usaldada. Läheneva koolivaheaja saabudes paneme täiskasvanutele südamele, et
nad hoiaksid lastel veekogude juures silma peal ja kindlasti
keelaksid neil jääle mineku, sest lapsed ei oska veel iseseisvalt kõiki ohte tunnetada. Kalameestele tuletame meelde,
et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse ka oma
elu. Tuleb oodata, kuni jää on lõplikult sulanud, et siis juba
paadiga veele minna.
Jäisesse vette sattunud inimese uppumise põhjus pole
vähene ujumisoskus, vaid just külm vesi, mis tegutsemisvõime halvab. Neljakraadisesse vette kukkudes kaotab täiskasvanu teadvuse minutitega, laps veelgi kiiremini.
Liina Reinsaar
Päästeameti pressiesindaja

T

öötajaid, kes astuvad
sisse Tööinspektsiooni Viljandi kontorisse, iseloomustab ehk kõige enam
suur usaldustunne oma
tööandja vastu. Kuidas
muidu seletada asjaolu,
et üsna tihti töötavad nad
ilma kirjaliku töölepinguta.
Aga mida siis ette võtta, kui
tööandja leiab pidevalt uusi
põhjendusi, miks mitte lepingut sõlmida? Sellisel juhul võiks initsiatiivi näidata
töötaja ise. Näiteks saata
tööandjale e-kirjaga meeldetuletus, et ootate tutvumiseks töölepingut. Miks
mitte kirjutada ka sellest,
mida olete suuliselt kokku
leppinud ja et oleks aeg vormistada töösuhe kirjalikult.
Sellisest
kirjavahetusest
võib olla kasu hiljem, kui
pooled jõuavad oma lahkheliga kas töövaidluskomisjoni või kohtusse.
Näiteks tuli juristi vastuvõtule üks teenindusettevõtte töötaja, kes oli
saanud tööandjalt telefonikõne, millega talle teatati,
et homsest pole enam vaja
tööle tulla. Selleks hetkeks
oli töösuhe kestnud nädala,
kuid puudus kirjalik tööleping. Töötaja saatis samal
päeval tööandjale e-kirja
ning palus selgitust. Kuna
tööandja töötajat enam
tööle ei lubanud, siis ütles
töötaja töölepingu erakorraliselt üles. Selles asjas
mõistis töövaidluskomisjon
tööandjalt välja erakorralise
ülesütlemise hüvitise.
Kõige sagedamini on
Tööinspektsiooni
juristi
poole pöördumise põhjuseks saamata töötasu.
Sageli on töötasu saamata
pikka aega, vahel kuid, ning
tööd tehakse hoopis teisiti, kui algselt kokku lepiti.
Kord pöördus juristi vastuvõtule töötaja, kes ei teadnud ei tööandja ärinime
ega muid kontakte. Teada

oli vaid tööd andnud mehe
eesnimi ja telefoninumber,
mis aga enam ei vastanud.
Kirjeldatud olukorras ei ole
just suurt kasu, kui selgitada, et tööandjal on kohustus
töötasu kokkulepitud ajal
välja maksta ning et töötajal on õigus pöörduda oma
nõudega töövaidluskomisjoni või kohtu poole.
Töötajad on liialt usaldavad ka siis, kui tööandja
ei anna tööd. Nõustamisel
kirjeldatakse, et tööandja
helistas ja teatas, et tööd
ei ole ning töötaja oodaku
kodus. Vesteldes selgub, et
töötajale selle aja eest töötasu ei maksta või makstakse
töötasu alammääras. Tegelikult on tööandjal kohustus
maksta töötajale töö mitteandmisel keskmist töötasu. Siingi on soovitav saata
kohe e-kiri ja fikseerida
kirjalikus vormis tööandja
korraldus tööle mitte tulla.
On juhtunud, et sarnasele kõnele järgnes mõne aja
möödudes tööandjapoolne
töölepingu
ülesütlemine.
Töötaja üllatus on siis suur,
kui tööandja toob põhjuseks
töötaja töölt ilma etteteatamata lahkumise. Tagantjärgi on üsna keeruline tõendada, et hoopis tööandja ei
andnud tööd.
Nõu küsitakse ka siis,
kui tööandja teatab tööaega telefoni teel. Töötajad
räägivad, et tööandja helistab eelmisel päeval ja teatab,
mis kell homme tööpäev
algab. Kõige rohkem tuleb
seda ette teenindus-, toitlustus- ja transpordiettevõtetes, kus tööd tehakse kõikidel nädalapäevadel. Sellist
korraldust töötaja taluma ei
pea. Tööandjal on kohustus
teavitada töötajat ajast, millal töötaja teeb tööd. Tööaja
summeerimise korral peab
töötaja teadma, millisel viisil, kui pikaks ajaperioodiks
ja kui palju enne perioodi

algust ta saab teada oma
tööpäevadest. Kui tööandja
seda nii ei ole korraldanud,
siis tuleb küsida või saata ekiri. Tööandjal on kohustus
vastata sellisele töötaja kirjale kahe nädala jooksul.
Levinud mure on, et
ületunnitöö eest ei tasuta
nii nagu seadus ette näeb.
Makstakse ühekordset töötasu või ei tasustata ületunnitööd üldse. Seadus
näeb ette, et rahas hüvitamise korral tuleb maksta
1,5-kordset töötasu. Kuna
töötasu nõue aegub kolme
aastaga, on töötajatel õigus
nõuda vähem makstud töötasu ka tagantjärgi. Kui tööandja töötaja vastavat nõuet
ei rahulda, võib pöörduda
töövaidlusorgani või kohtu
poole.
Tööandjad pöörduvad
nõu saamiseks Tööinspektsiooni tunduvalt vähem. Peamisteks põhjusteks
on arvatavasti tööandja paremad võimalused kasutada
tasulist õigusabiteenust, paremad teadmised töösuhete
regulatsioonist ja ka tugevam positsioon töösuhtes
üldiselt. Kõige sagedamini
pöördutakse siis, kui on
vaja töötaja tööleping üles
öelda. Näiteks, kui töötaja
lihtsalt ühel päeval enam
tööle ei tule. Esimene soovitus ootamatuste vältimiseks
on selgitada töötajatele,
kui palju tuleb töölepingu
ülesütlemisel ette teatada.
Vastav tööandja kohustus
ei ole seaduses sätestatud
niisama. Töölepingu sõlmimine heauskselt, selgelt
ja arusaadavalt tähendab
muuhulgas ka, et tööandja veendub, et töötaja saab
kõigest aru. Tuleb selgitada töötajale, millised on
võimalikud tagajärjed, kui
pooled etteteatamise tähtaegadest kinni ei pea. Ka
võib töölepingus töötajaga
kokku leppida leppetrahvis,

mida viimane peab maksma, kui ta lahkub töölt ilma
ette teatamata. Kindlasti on
kasu, kui tööandja kujundab
ettevõttes vastava hoiaku,
et töölt lahkuda sooviv töötaja julgeks tulla rääkima.
Tööandjale on ehk rohkem
kasu kokkuleppest, millega
leping lõpeb poole lühema
etteteatamisega, kui avastada, et töötaja on päevapealt
lahkunud. Küll jääb tööandjale alati õigus nõuda kahju
hüvitamist või leppetrahvi, aga see ei asenda hetkel
puuduolevaid töökäsi.
Üldine nõuanne töösuhte pooltele on – rääkida
omavahel ja vähemalt proovida jõuda kokkuleppele.
Üsna tihti selgub nõustamise käigus, et teisele poolele pole oma probleemist
räägitudki. Ei tohi unustada, et nii nagu igasugustes
suhetes, tuleb ka töösuhetes otsida lahendusi ennekõike omavahel ja alles siis,
kui see ei aita, on mõistlik
pöörduda töövaidlusorgani
poole.
Kiireim viis saada nõu
töösuhteid
puudutavates
küsimustes on helistada
Tööinspektsiooni
juristi
infotelefonil 640 6000, mis
töötab igal tööpäeval kella
9–15.
Keerulisemates
küsimustes on soovitav saata ekiri aadressile jurist@ti.ee.
Vastuvõtule saab Viljandis tulla igal teisipäeval kella 9–12 ja 13–16, aadressil
Lossi 19.
Kasulikku lugemist töösuhete kohta leiab ka Tööelu portaalist www.tooelu.
ee.
Ave Palu
Tööinspektsiooni
Lõuna inspektsiooni
tööinspektor-jurist

MTR-is registreeringu õigsuse kinnitamise
tähtaeg läheneb
V

astavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja
esitama haldusorganile iga
aasta 15. aprilliks kinnituse
registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu
muutmisest ettevõtja taotluse alusel on möödunud
rohkem kui kolm kuud.
Seega tuleb registreeringu õigsus kinnitada igal
aastal ajavahemikus 15. jaanuarist kuni 15. aprillini. Samal aastal enne 15. jaanuari

tehtud registreeringu õigsus
tuleb samuti kinnitada. Kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (st alates 15. jaanuarist)
ettevõtja taotlusel tehtud
registreeringu muutmisel ei
pea registreeringu õigsust
enam täiendavalt kinnitama.
Asudes kinnitama oma
registreeringu õigsust, tuleb
kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel
http://www.mkm.ee/mtr
asuvast majandustegevuse registrist. Kui selgub, et

mõningad andmed vajavad
muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi
(taotluste vormid, vorm 17
ning sellele vastav juhend).
Registreeringu õigsuse
kinnitamise vorm (vorm
18) või muutmise taotlus
esitatakse
• elektrooniliselt sisenedes
MTR-i eesti.ee portaali eteenused ettevõtjale kaudu või
• digiallkirjastatud taotlus
e-posti aadressil siiri@
vohma.ee või

• posti teel või
• kohaleviimisega vastava
registreeringu teinud asutusele järgmiselt:
linnavalitsusele:
• kaubanduse valdkonnas
(jae- ja hulgikaubandus,
toitlustamine, teenindus,
kaubanduse korraldamine)
• majutusteenuse osutamisel
Lisainfo tel 437 7228,
siiri@vohma.ee
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Noored kandlemängijad Võhmas

Pakume abi

7. märtsil toimus Võhmas
Eesti Muusikakoolide Liidu
noorte interpreetide konkurss kandlemängus. Osalesid Lõuna-Eesti, Pärnu
ja Tartu regiooni kuuluvad
koolid, kus selgusid parimad, kes pääsesid vabariiklikku lõppvooru. Esindatud olid Viljandi, Võhma,
Karksi-Nuia, Võru, Tartu,
Ülenurme ja Pärnu muusikakoolid.
Mängiti
kromaatilist
kannelt, mis on tegelikult
üpris keeruline keelpill
ja esitab mängijale tõsise
väljakutse. Kromaatilisus
võimaldab mängida piiranguteta kõigis helistikes ja
annab suuri võimalusi erinevate muusikapalade ettekandmiseks.
Võisteldi neljas vanuseklassis:
7–10-aastased,
11–12-aastased, 13–14-aastased ja 15–16-aastased.
Noored interpreedid esitasid igaüks ühe kohustusliku
ja ühe enda valitud pala. Ettekandele tulid Ludwig van
Beethoveni, W. Gillocki, Fr.
Burgmülleri, D. Cipolli jt
heliloojate lood.

TÜ
Viljandimaa
Naiste
Tugikeskus
(endine MTÜ Viljandimaa
Naiste Varjupaik) pakub
alates veebruarist 2014
nõustamisteenust kõigile
naistele, kes puutuvad või
on puutunud oma elus ja
lähisuhetes kokku vägivalla ja halva kohtlemisega.

Meie kooli Kaisa-Mari trillerdas kaunilt kandlekeeli. Foto Aimar
Ranne.

Sel ajal, kui žürii oma
otsuseid tegi, said noored
kandlemängijad ja nende
juhendajad tutvuda Võhma
I vanuserühm
Laureen Luik
Nora Nõmm
Elsbet Helena Tiitus
II vanuserühm
Anne-Ly Mutli
Kaisa-Mari Lehis
Ursula Ilves
III vanuserühm
Greete-Caisa Allik
Emma Loore Tae
IV vanuserühm
Marie Johanna Univer

küünlavabrikuga, kus neil
oli võimalik oma silmaga
näha küünalde meisterdamisega seotud saladu-

si. Kõik osalejad said ise
valmistada omale pisikese
küünla. Osalejatel oli võimalus käia ka uisutamas parafiinist uisuväljakul.
Viieliikmeline
žürii,
koosseisus Laura Lindpere,
Els Roode, Tiit Erm, Maarika Reimand ja Hannes
Männik saatsid reglemendis
kehtestatud korras 17. märtsil Tallinnas toimuvale lõppvõistlusele üheksa last.
Hoiame neile pöialt!
Hannes Männik
Võhma Gümnaasiumi
ja Võhma muusikakooli
direktor

Viljandi Muusikakool
Tartu II Muusikakool
Viljandi Muusikakool

õp Pille Bergmann
õp Ruth Kuhi
õp Pille Bergmann

Viljandi Muusikakool
Võhma Muusikakool
Viljandi Muusikakool

õp Pille Bergmann
õp Pille Bergmann
õp Pille Bergmann

Karksi-Nuia Muusikakool õp Ruth Kuhi
Karksi-Nuia Muusikakool õp Ruth Kuhi
Viljandi Muusikakool

õp Pille Bergmann

AS Võhma ELKO
teenuste hinnad
Väljakutsetasu
4,80
Muud lisatööd (1 tund)
4,80
Veetarbimistasu (m3)
0,77
Kanalisatsioon (m3)
1,03
Veearvesti plommimine (1 tk)
2,00
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
7,20
Lume lükkamine traktoriga (1 tund)
19,20
Heki lõikamine (1 tund)
13,40
Muru niitmine (väike traktor) (1 tund)
13,40
Muru niitmine niidukiga (1 tund)
19,20
Muru trimmerdamine (1 tund)
14,40
Traktori kasutamine (1 tund)
19,20
Puude lõikus mootorsaega (1 tund)
12,00
Sooja tootmine (MWh)
61,27
Veearvesti paigaldus (arvesti hind + paigalduskulu)

M

Pakume
nõustamist
ja tugiteenuseid erinevate probleemide korral, mis
on seotud füüsilise-, vaimse-, majandusliku- ja seksuaalse vägivallaga partneri
või mõne teise pereliikme
poolt. Samuti võib pöörduda tugikeskuse spetsialistide
poole vägivalla korral, mis
toimub väljaspool kodu.
Juristi konsultatsioone
ja abi dokumentide vormistamisel saab lahutuse,
laste hooldusõiguse-, elatise
määramise, lähenemiskeelu
taotlemise jms puhul.
Nõustavad
kogenud
spetsialistid.
Registreerida saab ka
psühholoogi ja juristi vastuvõtule.
Nõustamine on tasuta,
samuti ööpäevaringselt töötav üleriigiline naiste tugitelefon lühinumbriga 1492.

Nõustamine
toimub
Pikk tn 4 teisel korrusel.
Nõustamisele registreerimine tel 5805 0535
kl 9–18 või
e-post: viljandinaistetugi@gmail.com
Meie juures on perevägivalla ohvritel võimalus
ajutiseks majutusteenuseks. Vajadusel võtame vastu naisi koos lastega. Ruumid on väga heas korras ja
kõigi mugavustega. Tagame
konfidentsiaalsuse ja igakülgse toetuse.
Kriisiolukorras
majutusteenusele
saamiseks võtta ühendust tel
5805 0535. Helistada saab
ööpäevaringselt.
Rohkem infot saab meie
kodulehelt www.viljandinaistetugi.eu
MTÜ Viljandimaa
Tugikeskus

Võhma näitering Rassijad
kutsub

esietendusele

19. aprillil kl 19.00
Võhma Vaba Aja Keskuses
(senine Võhma Kultuurikeskus)
Hermann Bahri
komöödia

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Keerukamad ja mahukamad tööd lepitakse eelnevalt
kokku.
Töövälisel ajal, puhkepäevadel ja riigipühadel teostatakse töid võimalusel ja kokkuleppel.
Hinnad ei sisalda materjalide maksumust.
Telefon 437 7329
E-post: elkovohma@hot.ee

Võhma linnaraamatukogu
lahtiolekuajad

Oktoober kuni aprill:
E
11.00–18.00
T, K, N, R
9.30–16.30
L
9.00–14.00
P
suletud
Mai kuni september:
E
11.00–18.00
T, K, N, R
9.00–16.00
L, P
suletud

Teadaanne ettevõtjatele!
10. aprillil toimub Pihkvas Eesti–Läti–
Pihkva piirialade ettevõtjate 5. partneriaad.
Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse teiselt pool piiri sama valdkonna koostööst
huvitatud ettevõtja. Vastavalt ajagraaﬁkule korraldatakse
päeva jooksul läbirääkimised, mille käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks.
Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle piiri,
koostööpartnerite leidmiseks uute toodete väljatöötamisel
või ühisturunduseks.
5. partneriaadi valdkonnad on
• Puidutöötlemine ja puittoodete, mööbli tootmine
• Metalltoodete tootmine
• Toiduainete tootmine
• Turism
• Infotehnoloogia
Viisa maksumus 70 eurot. Partneriaadile registreerimine aadressil ain369@gmail.com, tähtaeg on 10. märts.

9

Pilet 3 eurot

MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi lepinguline metsanduskonsulent Tenek Mäekivi võtab seoses Natura 2000 metsamaa toetusega 2014. aastal metsaomanikke vastu Võhma linnavalitsuse saalis
14. aprillil 2014.
Kuni 2 tunni ulatuses on nõustamine metsaomanikule tasuta.
Vastuvõtt on etteregistreerimisega.
Registreerimine ja info telefonil 518 1766 või e-mailil tenek.
maekivi@gmail.com.

Võhma Linnaleht
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Võhma linna 2014. aasta eelarve
Võhma Linnavolikogu 19.02.2014 määrus nr 1

M

äärus
kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lg 1
p 1 ja 8, § 22 lg 3, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 22,
§ 23 lg 2 alusel ning kooskõlas Võhma Linnavolikogu 28.
juuni 2012. a määrusega nr 9
“Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise
ja aruandluse kord”.
§ 1. Kinnitada Võhma
linna 2014. aasta koondeelarve kogumahuga 1 534 513

(üks miljon viissada kolmkümmend neli tuhat viissada
kolmteist) eurot vastavalt lisale nr 1.
§ 2. Kinnitada Võhma
linna 2014. aasta eelarve seletuskiri vastavalt lisale nr 2.
§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2014. a.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi
Teatajas avaldamist.
Leida Kuld
Linnavolikogu esimees

Võhma Linnavolikogu 19.02.2014 määruse nr 1 Lisa 1

Võhma linna 2014. aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
30
Maksutulud
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
32
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Riigilõiv
Haridusasutuste laekumised majandustegevusest
Lasteaiatasu
Lasteaia toiduraha
Gümnaasiumi toiduraha
Muusikakooli tasud
Gümnaasiumi töövihikud
Gümnaasiumi muud
Laekumised teistelt omavalitsustelt
Kultuuriasutuste laekumised majandustegevusest
Sotsiaalasutuste laekumised majandustegevusest
Elamu- ja kommunaalmajanduse laekumised
Üldvalitsemisasutuste laekumine majandustegevusest
Üüri- ja renditulud
Koha- ja platsimaks
Hoonestusõiguse seadmise tasu
Muude kaupade ja teenuste müük
3500, 352
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Põllumajandusministeerium – Koolipiim
Rahandusministeerium- õppelaen+maksud
Toetused valitsussektori sihtasutustelt
Toetused muudelt
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Mittesihtotstarbelised toetused
35200
Tasandusfond
35201
Toetusfond
Puuetega laste hooldajatoetus
Toimetulekutoetus
Hariduskulud
Haridusinvesteering
Koolilõuna
Õpilaskodu
3825, 388
Muud tegevustulud
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
sh antavad toetused
sh muud tegevuskulud
Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi
01
Üldised valitsussektori teenused
40, 41, 4500,
452
Antavad toetused tegevuskuludeks
Toetused ja liikmemaksud
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
50
Erisoodustused
Majandamiskulud
01111
Linnavolikogu
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
01112
Linnavalitsus
41
Antavad toetused tegevuskuludeks
50
Personalikulud
50
Erisoodustused
55
Majandamiskulud
01114
Reservfond
01600
Liikmemaks ja ühistegevuse kulud
4500
Antavad toetused tegevuskuludeks
02-03
Avalik kord ja julgeolek
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
55
Majandamiskulud
02100
Kaitseliit
55
Majandamiskulud
03100
Politsei
55
Majandamiskulud
04
Majandus
40, 41, 4500,
452
Antavad toetused tegevuskuludeks
Linnateede ja tänavate korrashoid
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud

1 322 748
532 519
525 019
7 500
136 515
500
23 145
7 200
8 750
3 000
2 485
50
1 660
90 000
600
10 500
10 000
20
750
105
95
800
648 754
50 407
2 410
628
7 000
14 100
26 269
598 347
254 226
344 121
4 930
34 040
264 292
3 542
19 317
18 000
4 960
1 560
100
3 300
1 333 913
162 028
1 171 885
161 190
12 670
148 520
122 650
628
25 242
9 229
7 792
1 437
136 814
670
114 858
628
20 658
3 147
12 000
12 000
959
959
959
639
639
320
320
68 782
35 000
35 000
33 782
17 046
16 736

04210
50
55
04510
4500
04511
4500
04900
50
55
05
40, 41, 4500,
452
50, 55, 60
55
05400
4500
55
05100
4500
55
06
40, 41, 4500,
452
50, 55, 60
55
06400
4500
06605
55
06605
4500
06605
4500
06605
4500
07
40, 41, 4500,
452

Maakorraldus
Personalikulud
Majandamiskulud
Linnateede ja tänavate korrashoid
Antavad toetused tegevuskuludeks
Liikluskorraldus
Majandamiskulud
Majandusalase tegevuse haldamine (Transport)
Personalikulud
Majandamiskulud
Keskkonnakaitse

10 516
7 719
2 797
35 000
35 000
575
575
22 691
9 327
13 364
28 812

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Majandamiskulud
Haljastus
Antavad toetused tegevuskuludeks
Majandamiskulud
Prügivedu
Antavad toetused tegevuskuludeks
Majandamiskulud
Elamu- ja kommunaalmajandus

27 237
1 575
1 575
26 500
26 000
500
2 312
1 237
1 075
33 200

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Majandamiskulud
Tänavavalgustus
Antavad toetused tegevuskuludeks
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Majandamiskulud
Kalmistud
Antavad toetused tegevuskuludeks
Hulkuvate loomadega seotud
Antavad toetused tegevuskuludeks
Eespool nimetamata elamu- ja kommunaalmaj.
Antavad toetused tegevuskuludeks
Tervishoid

29 100
4 100
4 100
19 000
19 000
4 100
4 100
2 515
2 515
385
385
7 200
7 200
28

Antavad toetused tegevuskuludeks
Ravikindlustuseta isikud
Vabaaeg, kultuur ja religioon

08
40, 41, 4500,
452
Antavad toetused tegevuskuludeks
Seltside tegevustoetused
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
08102
Sporditeenused
55
Majandamiskulud
08105
Võhma Muusikakool
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
08109
Vabaaja ja spordiüritused
55
Majandamiskulud
08201
Raamatukogu
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
08202
Kultuurikeskus
55
Personalikulud
55
Majandamiskulud
08208
Kultuuriüritused (Võhma linna päevad)
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
08209
Seltsitegevus
4500
Antavad toetused tegevuskuludeks
08300
Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused (Linnaleht)
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09
Haridus
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09110
Alusharidus (Lasteaed Mänguveski)
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09220
Gümnaasium
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09212
Põhiharidus
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09213
Üldkeskharidus
50
Personalikulud
09601
Koolitoit
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
09602
Õpilaskodu
50
Personalikulud
09609
Teised vallad ja linnad
55
Majandamiskulud
10
Sotsiaalne kaitse
40, 41, 4500,
452
Antavad toetused tegevuskuludeks
50, 55, 60
Muud tegevuskulud
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
10121
Muu puuetega inimeste kaitse
10200
Eakate sotsiaalhoolekande asutused (Hooldekodud)
55
Majandamiskulud
10200
Päevakeskus
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
10201
Sotsiaalhoolekande teenused (Koduteenus)
50
Personalikulud
55
Majandamiskulud
10402
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
4130
Sünnitoetus
4138
Matusetoetus

28
28
163 005
1 920
1 920
161 085
91 623
69 462
8 000
8 000
44 630
36 439
8 191
4 014
4 014
28 777
20 471
8 306
60 997
32 809
28 188
10 404
404
10 000
1 920
1 920
4 263
1 500
2 763
760 562
760 562
559 886
200 676
147 723
109 800
37 923
246 194
143 361
102 833
246 607
237 386
9 221
33 669
33 669
44 524
18 425
26 099
17 245
17 245
24 600
24 600
117 375
56 073
61 302
29 473
31 829
8 301
26 460
26 460
8 421
6 184
2 237
12 161
12 033
128
13 340
1 500
3 000

4130
4138
4138
4138
4138
10600
55
10701
4131
10900
50
55

Lapsehoiuteenus
Toiduraha soodustus
Küttetoetus
Ranitsa ja paljulapselise peretoetus
Ühekordne toetus
Eluasemeteenused (sotsiaalkorter)
Majandamiskulud
Toimetulekutoetus
Sotsiaaltoetused
Muu sotsiaalne kaitse (Sotsiaalabi)
Personalikulud
Majandamiskulud

PÕHITEGEVUSE TULEM

1 970
1 080
1 200
1 350
3 240
2 237
2 237
34 432
34 432
12 023
11 256
767
-11 165

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
381
Põhivara müük (+)
15
Põhivara soetus (-)
3502
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
4502
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
655
Finantstulud (+)
650
Finantskulud (-)
Laenude intressid

-200 570

EELARVE TULEM

-211 735

FINANTSEERIMISTEGEVUS
2585
Kohustuste võtmine (+)
2586
Kohustuste tasumine (-)

141 110
200 000
-58 890

100 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-70 625

Võhma Linnavolikogu
19.02.2014 määruse nr 1
Lisa 2

Võhma linna 2014.
aasta eelarve seletuskiri
2014. aasta Võhma linna
eelarve lühiülevaade
2014. aasta linnaeelarve
koostamisel on arvestatud
konservatiivsuse põhimõtet nii tulude kui ka kulude
planeerimisel. 2014. aasta
eelarve kogumaht on 1 534
513 eurot (põhitegevuse
tulud 1,323 miljonit eurot
+ investeerimistegevuse tulud + finantseerimistegevuse tulud 0,141 + likviidsete
vahendite jääk aasta lõpul
0,071 miljonit eurot).
Põhitegevuse
tulude
suuruseks on 1,323 miljonit
eurot, põhitegevuse kulude
suurus on 1,334 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem on
-11 165 eurot (põhitegevuse
tulud miinus põhitegevuse
kulud).
Füüsilise isiku tulumaksust laekuvad summad
on eelarvesse kavandatud
2014. aastal 525 019 eurot, mis on 6,7% suurem
2013. aastal laekunud summast. Nimetatud maks
moodustab 99,0% linna
maksutuludest ja 40,0%
linna põhitegevuse kogutuludest. Saadavad toetused
moodustavad 49,0% ja tulud kaupade ning teenuste
müügist 10,0% põhitegevuse tuludest.
Põhitegevuse kuludest
57,0% moodustavad kulud
haridusele, 21,20% sotsiaalsele kaitsele ja kultuurivaldkonnale, 5,16% majandusvaldkonnale ja 12,13%
üldiste valitsussektori teenuste katteks.
Investeerimistegevuse
kulud on 235 600 eurot.
Võhma linna 2014. aasta
eelarve koostamine
Võhma linna 2014. aasta
eelarve eelnõu ja seletuskiri
on koostatud koostöös hal-

-200 000

30
-600

latavate asutuste ja linnavalitsusega.
Hallatavatele
asutustele ja linnavalitsusele oli
2014. aasta eelarve koostamisel aluseks ja piiriks
2013. aasta eelarve. Kulud
kavandati eelkõige asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest
õigusaktidest ja sõlmitud
lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. 2014.
aasta linnaeelarve eelnõus
on kajastatud eelarveosad
vastavalt KOFS-ile.
Linnaeelarve sisu
Linna eelarve on eelarveaasta
põhitegevuse
tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse,
finantseerimistegevuse ja
likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate
nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks
vastava aasta tegevuste finantseerimisele.
Eelarve on koostatud
kassapõhiselt – kohaliku
omavalitsuse üksus võib
valida, millisel meetodil
eelarvet koostada. KOV on
kohustatud eelarve koostama tekkepõhiselt hiljemalt
järgmise aasta kohta pärast
seda, kui riigieelarve on
koostatud
tekkepõhiselt.
Seni on riigieelarve koostatud kassapõhiselt.
Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.
detsembril. Eelarve eelnõu,
vastuvõetud eelarve, eelarve muudatused ja lisaeelarved avalikustatakse. Eelarve jõustub eelarveaasta
algusest. Eelarve ja kogu
seletuskiri on koostatud eurodes.
Eelarve eelnõule lisatakse vastavalt seadusele
seletuskiri andmetega eelmise eelarveaasta tegelike,
käesolevaks eelarveaastaks
määratud ja eelseisvaks
eelarveaastaks kavandatud
tulude ja kulude kohta vastavalt nende liigendusele.
Andmed on volikogule toodud tegevusalade lõikes.

Võhma Linnaleht
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TULUD LINNAEELARVES
Põhitegevuse tulud
Eelarve täitmine
2012
30 Maksutulud
477 744
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist
131 229
3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks
688 664
3825, 388 Muud tegevustulud
3 007
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
1 300 644

Eelarve
2013
491 177
132 463
732 766
7 073
1 363 479

Eelarve
2014
532 519
136 515
648 754
4 960
1 322 748

Võhma linnaeelarvesse laekub maamaks ja osa füüsiliste isikute tulumaksust. Saadavate toetuste hulgas kajastuvad tasandus- ja toetusfondi summad, kaupade ning teenuste müügitulud, mis
kujunevad hallatavate asutuste teenuste müügitulust, teistelt omavalitsustelt laekuvast haridusasutuste kohamaksust ja lasteaiatasudest.
Investeerimistegevuse tulud
381 Põhivara müük (+)
3502 Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+)
655 Finantstulud (+)
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU

Eelarve täitmine
2012
390
26 269

Eelarve
2013

45
26 704

0
0

Eelarve
2014

60
60

30
30

Kulud linnaeelarves
Eelarves on kulud jaotatud tegevusalade järgi. Tegevusalad jagunevad vastavalt
Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud eelarve klassifikaatorile järgnevalt:
01
Üldised valitsussektori teenused
02
Riigikaitse
03
Avalik kord ja julgeolek
04
Majandus
05
Keskkonnakaitse
06
Elamu- ja kommunaalmajandus
07
Tervishoid
08
Vabaaeg, kultuur ja religioon
09
Haridus
10
Sotsiaalne kaitse
Vastavalt KOFS-is sätestatule tuleb põhitegevuse kulu jagada omakorda antavateks toetusteks
ja tegevuskuludeks.
Põhitegevuse kulud
Sh antavad toetused
Sh tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

Eelarve
2013
177 531
1 179 146
1 356 677

Eelarve
2014
162 028
1 171 885
1 333 913

Investeerimistegevuse kulud
Lisaks põhitegevuse kuludele kajastuvad eelarves ka investeeringukulud.
Eelarve täitmine
2012
15 Põhivara soetus (-)
650 Finantskulud (-)
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULU KOKKU

Eelarve
Eelarve
2013
2014
kassapõhine kassapõhine
-13 347
0
-200 000
-5 761
-1 500
-600
-19 108
-1 500
-200 600

Finantseerimistegevuse kulud
Eelarve täitmine
2012
2585 Kohustuste võtmine (+)
2586 Kohustuste tasumine (-)
FINANTSEERIMISTEGEVUSE KULU KOKKU

Eelarve
Eelarve
2013
2014
kassapõhine kassapõhine
0
0
200 000
-87 773
-58 000
-58 890
-87 773
-58 000
141 110

Selles eelarveosas on kajastatud laenukohustuste tasumine konkreetsel aastal.
Likviidsed varad
Eelarve täitmine
2012
100 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
( +suurenemine, -vähenemine)

Eelarve
Eelarve
2013
2014
kassapõhine kassapõhine
-52 638
-52 638
-70 625

2013. aasta alguse kassajäägi ja aasta lõpu kassajäägi vahe oli 17 987 eurot. 2013. aasta kassajäägiks on 70 625 eurot.
LINNAEELARVE KOONDTABEL
Kontogrupp

Kirje nimetus

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
30
Maksutulud
Tulud kaupade ja teenuste
32
müügist
Saadavad toetused
3500, 352 tegevuskuludeks
3825, 388 Muud tegevustulud

Eelarve
Eelarve
Eelarve
2014
täitmine
2013
2014
vrd
2012 kassapõhine kassapõhine 2013
1 300
644
477 744

1 363 479
491 177

131 229

132 463

136 515

688 664
3 007
1 188

732 766
7 073

648 754 -83 412
4 960 -2 113

982
118 206
1 070
sh KOKKU muud tegevuskulud
776
Üldised valitsussektori teenused 146 506

1 356 677
177 531

1 333 913 -22 164
162 028 -15 503

1 179 146
163 011

1 171 885 -6 661
161 190 -1 821

Antavad toetused tegevuskuludeks 10 411
Muud tegevuskulud
136 095
Riigikaitse
355

14 564
148 447
639

12 670 -1 894
148 520
73
639

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
sh KOKKU antavad toetused
01
40, 41, 4500
452
50, 55 ,60
02
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
03
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
04
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
15
05
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
06
40, 41, 4500
452
50, 55, 60

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Avalik kord ja julgeolek

355

639

320

320

Tervishoid

1 322 748 -40 131
532 519 41 342
4 052

28

28

Antavad toetused tegevuskuludeks
0
Muud tegevuskulud
Vabaaeg, kultuur ja religioon
168 665

28

28

153 262

163 005

Antavad toetused tegevuskuludeks
4 052
Muud tegevuskulud
164 613
Haridus
673 160

1 920
151 342
768 188

1 920
0
161 085 9 743
760 562 -7 626

Antavad toetused tegevuskuludeks
0
Muud tegevuskulud
673 160
Sotsiaalne kaitse
98 753

98
768 090
117 701

0
-98
760 562 -7 528
117 375
-326

57 142
60 559
6 802

56 073 -1 069
61 302
743
-11 165 -4 363

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE TULEM

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
381
Põhivara müük (+)
15
Põhivara soetus (-)
3502 Põhivara soetuseks saadav
sihtfinantseerimine (+)
4502 Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine (-)
101.2.1 Osaluste müük (+)
101.1.1 Osaluste soetus (-)
382
Finantstulud (+)
65
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM
ÜLEJÄÄK (+) PUUDUJÄÄK
(-)
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE
MUUTUS
(+suurenemine, -vähenemine)

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Majandus

320
73 057

320
92 222

320
68 782 -23 440

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Põhivara soetus
Keskkonnakaitse

26 902
32 808
13 347
23 918

39 575
52 647
0
27 462

35 000 -4 575
33 782 -18 865
0
28 812 1 350

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Elamu- ja kommunaalmajandus

21 855
2 063
23 354

25 237
2 225
27 965

27 237
1 575
33 200

2 000
-650
5 235

Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

20 093
3 261

23 974
3 991

29 100
4 100

5 126
109

40 531
58 222
111 663

9 743

26 269

0

38 MUUD TEGEVUSTULUD
Eelarve
täitmine 2012
3 007

Muud tegevustulud

Eelarve
2013
7 073

Eelarve
2014
4 960

Eelarve
2014
1 333 913
162 028
1 171 885

2014 vrd
2013
-22 764
-15 503
-7 261

Siin kajastuvad vee erikasutuse summad ja saastetasud.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Eelarve
täitmine 2012
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
1 188 982
sh antavad toetused
118 206
sh muud tegevuskulud
1 070 776

Eelarve
2013
1 356 677
177 531
1 179 146

VALDKOND 01 – ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Eelarve
Eelarve 2013 Eelarve 2014
täitmine
kassapõhine kassapõhine
2012
7 595
-1 440
-200 570
390
0
0
-13 347
0
-200 000

Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud
50, 55, 60
Kokku

0

Eelarve
täitmine 2012
11 411

Eelarve
2013
14 564

Eelarve
2014
12 670

2014 vrd
2013
- 1 894

136 095

148 447

148 520

73

146 506

163 011

161 190

-1 821

Tegevusala 01111 – Volikogu
Kontoklass
45
-5 761
119 258

60
-1 500
5 362

50
55

30
-600
-211 735

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Volikogu tegevuskulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
4 080
4 123
7 792
1 545
1 437
1 437
5 625
5 560
9 229

Volikogu tööjõukulude real on volikogu esimehe tasu ja volikogu liikmete hüvitis koos maksudega.
Majandamiskulude all on kajastatud koolituskulud, sideteenused ja vastuvõtukulud.
-87 773
0
-87 773

-58 000
0
-58 000

141 110
200 000
-58 890

31 485

-52 638

-70 625

Tegevusala 01112 – Linnavalitsus
Kontoklass
17 987

50
55
41

PÕHITEGEVUSE TULUD
30 MAKSUTULUD
Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi vastavat
liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud
maksud, mida Võhma linnas ei ole. Maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus.
Tulumaksu osas planeerib Võhma linn 2014. aastal laekumist 8% võrra suuremana võrreldes
2013. aasta eelarvega.

Maksutulud kokku
3000 – Tulumaks
3030 – Maamaks

Eelarve
täitmine 2012
477 744
469 666
8 078

Eelarve
2013
491 177
483 677
7 500

Eelarve
2014
532 519
525 019
7 500

3000 – Füüsilise isiku tulumaks
Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu
kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate
arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu määr (11,6%).
Võhma linna maksumaksja on isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri alusel Võhma linn – maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitatakse maksuhalduri peetavasse maksukohustuslaste
registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta.
3030 – Maamaks
Riik on otsustanud koduomanikud maamaksust vabastada ja kompenseerida omavalitsustele nii
saamatajääv summa. Muudatus jõustus 2013. aastal.
Maamaks on riiklik maks, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Arvestades asjaolu, et
2013. aastal on eelarvesse planeeritud summa laekunud, on maamaksu summa 2014. eelarves
jäetud samaks.

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
102 369
115 092
115 486
22 339
20 444
20 658
638
1 278
670
tegevuskulud
125 347
136 814
136 814

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antavad toetused
Linnavalitsuse
kokku

Linnavalitsuse tegevuskulud on 2014. aasta eelarves jäänud 2013. aasta eelarve tasemele.
Tegevusala 01114 – Reservfond
Kontoklass
60

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
3 147
3 147
0
3 147
3 147

Rea nimetus
Reservfond
Muud tegevuskulud

Reservfondi summade eraldamise otsustab linnavalitsus ja esitab volikogule kasutamise aruande.
Tegevusala 01330 – Valimised
Kontoklass
50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
2 416
0
0
288
0
0
2 704
0

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud kokku

Tegevusala 01600 – Muud üldised valitsussektori teenused
Kontoklass
45
45
45
45

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Eesti Linnade Liidu liikmemaks
703
745
790
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu
4 457
3 272
4 070
liikmemaks
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu
3 404
8 040
5 940
ühisüritused
Võrtsjärve Ühendus MTÜ
1 209
1 229
1 200
Muud antavad toetused kokku
9 773
13 286
12 000
Rea nimetus

VALDKOND 02 – RIIGIKAITSE

32 TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST

Tulud kaupade ja teenuste müügist
320 – Riigilõiv
3220 – Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
3221 – Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste
majandustegevusest
3224 – Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
3225 – Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste
majandustegevusest
3229 – Laekumised üldvalitsemisasutuste
majandustegevusest
3233 – Laekumised muude majandusküsimustega
tegelevate asutuste majandustegevusest
3237 – Laekumised õiguste müügist

Eelarve
täitmine
2012
131 229
808
106 224
308

Eelarve
2013

Eelarve
2014

132 463
500
109 322
383

136 515
500
113 145
600

11 617
9 664

10 314
10 000

10 500
10 000

13

20

20

2 538

1 872

1 655

57

52

95

Selle tegevusala all kajastatakse tulud alusharidusteenuse, haridusteenuse ja muusikakooli teenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade toiduraha ja õppekulu summad, mida tasuvad lapsevanemad, samuti muusikakooli tasud. Siin sisalduvad tulud hallatavate asutuste teenuste eest.
Riigilõivude summade laekumine näidatakse samuti selles eelarveosas – riigilõiv on riigilõivu
seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise ja
dokumentide väljastamise eest. Linna eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt seadusega kehtestatud juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise
eest, registreeringud MTR-s, kasutuslubade, kirjaliku nõusoleku läbivaatamise eest ja ehitusloa
väljastamise eest.
35 SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused

0
639
320

kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse
maksmise tingimustest.
2014. aasta riigieelarve seaduse § 2 lõike 8 punkti 1 kohaselt on toimetulekupiiri määr pere esimese liikme kohta 90 eurot kuus ja teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiir on 72 eurot kuus.

0

0
0

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine sisaldab endas erinevate projektide abil rekonstrueeritavate objektide toetuseks saadud summad, samuti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt teede hoolduseks saadavad summad.
Finantstuludeks on toodud intressitulu pangas hoitavalt rahalt.

Eelarve täitmine
2012
118 206
1 070 776
1 188 982

07
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
08
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
09
40, 41, 4500
452
50, 55, 60
10
40, 41, 4500
452
50, 55, 60

Eelarve
täitmine 2012
688 664
105 429
583 235

Eelarve
2013
732 766
129 821
602 945

Eelarve
2014
648 754
50 407
598 347

Saadavad toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.
Riigieelarvest sihtotstarbelistest toetustest on olulisemad koolipiima toetus, õppelaenude hüvitamise summad.
Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse tasandus- ja toetusfondi summasid. Toetusfondi
hulka kuulub haridustoetus, koolitoidutoetus 1.–9. klassile, toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, sotsiaalteenuste korralduse ja arenduse toetus ja puuetega laste hooldajatoetus.
Rahastamismudelis on vahendid jaotatud tinglikult kaheks – õigusaktidest või hariduspoliitikast
tulenevad kõikide koolide osas ühelaadsed ning kindlapiirilised kulud ja kohalikust eripärast ja/
või valikutest tulenevad kulud.
Nii näiteks on õigusaktidega paika pandud pedagoogide palga alammäär. Need tingimused kehtivad ühtemoodi kõikide koolide jaoks.
Omavalitsusüksusele tehakse riigieelarvest hariduskuludeks eraldisi lähtudes õpilaste arvust
koolis. Vahendite jaotamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi järgne õpilaste arv 10. novembri seisuga.
Toimetulekutoetuste summa arvutamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõige 3,
mis sätestab, et riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnavalitsustele vahendeid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt

Kontoklass
45

Rea nimetus
Muud antavad toetused
Muud antavad toetused kokku

2012eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
355
639
639
355
639
639

Antavate toetuste real on toetus kaitseliidule ja noorkotkastele.
VALDKOND 03 – AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Kontoklass
55

Rea nimetus
Majandamiskulud
Avalik kord ja julgeolek kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
320
320
320
320
320
320

Tasumine toimub politseile lepingu alusel.
VALDKOND 04 – MAJANDUS
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud
50, 55, 60
Kokku

Eelarve täitmine
2012
26 901

Eelarve
2013
39 575

Eelarve
2014
35 000

2014 vrd
2013
-4 575

32 808

52 647

33 782

-18 865

59 709

92 222

68 782

-23 440

Tegevusala 04210 – Maakorraldus
Kontoklass
50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud- Mõõdistamine
Maakorralduse kulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
6 666
7 368
7 719
2 502
2 797
2 797
9 168
10 165
10 516

Tegevusala 04510 – Maanteetransport
Kontoklass
45
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Antavad toetused tegevuskuludeks
26 902
39 575
35 000
Majandamiskulud
0
18 555
0
Maanteetranspordi
antavad
26 902
58 130
35 000
toetused kokku
Rea nimetus

Maanteetranspordi kulude alla kuuluvad teede hoolduse lepinguga, lumekoristamise kuludega ja
teede remontimisega (pindamine, aukude lappimine) seotud kulud.
Tegevusala 04511 – Liikluskorraldus
Kontoklass
55

Rea nimetus
Majandamiskulud
Liikluskorralduse kulu kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
369
575
575
369
575
575

Liikluskorralduse kuludes kajastuvad liiklusmärkidega seonduvad kulud, samuti ülekäiguradadega seonduv.
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Tegevusala 04900 – Muud majandamiskulud
Kontoklass
50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
8 864
9 321
9 327
14 406
14 031
13 364
23 270
23 352
22 691

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud majandamiskulud kokku

Muude majandamiskulude all on kajastatud bussijuhi palk ja kõik linna sõiduauto, bussi ja elektriautoga seonduvad kulud (nt sõidukite kütus, kindlustus, remont).
VALDKOND 05 – KESKKONNAKAITSE
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud
50, 55, 60
Kokku

Eelarve
täitmine 2012
21 855

Eelarve
2013
25 237

Eelarve
2014
27 237

2014 vrd
2013
2 000

2 063

2 225

1 575

-650

23 918

27 462

28 812

1 350

Tegevusala 05100 – Jäätmekäitlus
Kontoklass
45
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
755
1 237
1 237
1 580
1 725
1 075
2 335
2 962
2 312

Rea nimetus
Antavad toetused tegevuskuludeks
Majandamiskulud
Jäätmekäitluse kulud kokku

Jäätmekäitluse tegevusala alla kuulub paberkonteinerite tühjendamise kulu.

2012 eelarve
Kontoklass
Rea nimetus
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
45
Antavad toetused tegevuskuludeks
21 100
24 000
26 000
55
Majandamiskulud
483
500
500
Bioloogilise mitmekesisuse ja
21 583
24 500
26 500
maastiku kaitse kulud kokku
Siin kajastuvad kulud haljasalade hoolduse leping AS Võhma ELKO-ga ja muud haljastuse kulud.

Eelarve
täitmine 2012
20 093

Eelarve
2013
31 353

Eelarve
2014
29 100

2014 vrd
2013
-2 253

3 261
23 354

3 991
35 344

4 100
33 200

109
-2 144

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
10 225
17 000
19 000
10 225
17 000
19 000

Antavad toetused tegevuskuludeks
Tänavavalgustuse kulud kokku

Tänavavalgustuse haldamise ja hooldamisega tegeleb AS Võhma ELKO, kellele linn tasub nii
elektri kui ka valgustuse korrashoiu eest.
Tegevusala 06601 – Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
55

Rea nimetus
Majandamiskulud
Elamu- ja
kommunaalmajanduse
kokku

kulud

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
3 261
3 991
4 100
3 261
3 991
4 100

Majandamiskuludes kajastatakse linnale kuuluvate korteritega seotud kulud.
Tegevusala 06602 – Kalmistud
Kontoklass
45

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
2 113
2 515
2 515
2 113
2 515
2 515

Rea nimetus
Antavad toetused tegevuskuludeks
Kalmistute kulud kokku

Siin kajastatakse kalmistute toetamiseks antavad toetused. Suure-Jaani ja Pilistvere kalmistud.
Tegevusala 06603 – Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Kontoklass
45

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Antavad toetused tegevuskuludeks
565
385
385
Hulkuvate loomadega seotud
565
385
385
tegevus kokku
Rea nimetus

Lemmikloomade varjupaiga teenuse osutamiseks on sõlmitud leping Varjupaikade MTÜ-ga.

45

Rea nimetus
Antavad toetused tegevuskuludeks
Elamu- ja
kommunaalmajanduse
tegevusega seotud tegevus kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
7 190
9 765
7 200
7 190
9 765
7 200

VALDKOND 07 – TERVISHOID
Eelarve
täitmine
2012

Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Kokku

Eelarve
2013

Eelarve
2014

2014 vrd
2013

0

28

28

0

0

28

28

0

Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud 50, 55, 60
Kokku

Eelarve
täitmine 2012
4 052

Eelarve
2013
1 920

Eelarve
2014
1 920

164 613
168 665

151 342
153 262

161 085
163 005

2014 vrd
2013

0

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Majandamiskulud
7 889
9 378
8 000
Sporditegevuse majandamiskulud
7 889
9 378
8 000
kokku
Rea nimetus

Majandamiskulude all kajastatakse kaarhalli küte, elekter ja muud kulud.
Tegevusala 08109 – Spordiüritused
Kontoklass

KULTUURITEENUSED
Tegevusala 08201 – Raamatukogu
Kontoklass
50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
15 623
16 589
20 471
6 224
8 306
8 306
tegevuskulud
21 847
24 895
28 777

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Raamatukogu
kokku

Tegevusala 08202 – Kultuurimaja
Kontoklass

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Tööjõukulud
18 790
19 279
32 809
Majandamiskulud
22 456
30 270
28 188
Kultuurimaja tegevuskulud kokku
41 246
49 549
60 997
Rea nimetus

Rea nimetus

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
18 155
17 245
0
18 155
17 245

Rea nimetus
Tööjõukulud
Tegevuskulud kokku

Tegevusala 09609 – Muu hariduse abiteenused
Kontoklass
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
21 728
24 100
24 600
tegevuskulud
21 728
24 100
24 600

Rea nimetus
Majandamiskulud
Muu hariduse
kokku

Majandamiskulude all kajastatakse summasid, mida me maksame teistele omavalitsustele lasteaiateenuse ja koolitusteenuse eest. Võhma linna registreeritud lapsed, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes.
VALDKOND 10 – SOTSIAALNE KAITSE
Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud 50, 55, 60
Kokku

Eelarve
täitmine 2012
40 531

Eelarve
2013
57 142

Eelarve
2014
56 073

2014 vrd
2013
-1 069

58 222
98 753

60 559
117 701

61 302
117 375

743
-326

Tegevusala 10121 – Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Kontoklass

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Toetused puuetega inimestele ja
7 685
13 626
8 301
nende hooldajatele
Antavad toetused kokku
7 685
13 626
8 301
Rea nimetus

Tegevusala 08208 – Kultuuriüritused (Linna päevad)

41

2012 eelarve
Kontoklass
Rea nimetus
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
50
Tööjõukulud
403
404
404
55
Majandamiskulud
12 630
14 484
10 000
Kultuuriürituste tegevuskulud kokku
13 033
14 888
10 404

Toetused puuetega inimeste hooldajatele ja puudega lapse hooldajatele.

Tegevusala 08209 – Seltsitegevus
Kontoklass

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
4 052
1 920
1 920
antavad
4 052
1 920
1 920

Rea nimetus
Antavad toetused
Seltsitegevusele
toetused kokku

50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Linnalehe tegevuskulud kokku

50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Tööjõukulud
5 146
5 764
6 184
Majandamiskulud
29 470
30 947
28 697
Hoolekandeasutuste tegevuskulud
34 616
36 711
34 881
kokku
Rea nimetus

Tööjõukuludes kajastub Päevakeskuse perenaise palk ja maksud. Majandamiskuludes kajastuvad lisaks päevakeskuse kuludele ka vanurite hoolekandeasutustes viibimine. SA Suure-Jaani
Ravikeskus, SA Viljandi haigla ja MTÜ Hellenurme Mõis.
Tegevusala 10201 – Muu eakate sotsiaalne kaitse (Koduteenus)

Tegevusala 08300 – Ringhäälingu- ja kirjastamise teenused (Linnaleht)
Kontoklass

Tegevusala 10200 – Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Kontoklass

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
1 500
1 248
1 500
2 324
3 015
2 763
3 824
4 263
4 263

Kontoklass
50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
9 788
10 881
12 033
115
128
128
tegevuskulud
9 903
11 009
12 161

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Koduteenuse
kokku

Siin on kajastatud linnalehe toimetamisega, trükkimisega ja jaotamisega seotud kulud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse kulud sisaldavad tasulise koduteenuse tööjõukulusid.

VALDKOND 09 – HARIDUS

Tegevusala 10402 – Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud 50, 55, 60
Kokku

Eelarve
täitmine 2012
0
673 160
673 160

Eelarve
2013

98

768 090
768 188

Eelarve
2014

0

2014 vrd
2013
-98

760 562
760 562

-7 528
-7 626

Hariduse tegevusvaldkonnas muudeti alates 01.01.2014 tegevusalade koode, mis toob kaasa
hariduskulude jaotamise haridustasemete kaupa. Õpetajate palk ja õpilastele antavad toetused
on võimalik otsekuludena jaotada haridustasemetele. Samas on mitmeid kululiike, nagu ruumide
kommunaalkulu, mida ei ole võimalik otse haridustasemetele jagada. Seetõttu otsustati kehtestada eraldi tegevusala koodid otsekulude kajastamiseks haridustasemete kaupa ning eraldi
tegevusala koodid kaudsete kulude kajastamiseks (sisaldavad mitme haridustaseme kulusid).

Kontoklass
41

Kontoklass
50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Lasteaia tegevuskulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
93 298
106 160
109 800
33 551
34 095
37 923
126 849
140 255
147 723

Tegevusala 09220 – Gümnaasium kokku
41
50
55

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Antavad toetused
0
98
0
Tööjõukulud
387 467
419 337
450 086
Majandamiskulud
137 116
117 387
138 153
Gümnaasiumi tegevuskulud kokku
524 583
536 822
588 239
Rea nimetus

Kontoklass
50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Põhi- ja üldkesktegevuskulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
0
143 361
0
0
102 833
hariduse
0
0
246 194

Siin kajastatakse gümnaasiumite, kus antakse ka põhiharidust, niisugused kulud, mida ei ole
võimalik otse jaotada tegevusalale 09212 või 09213.

Kontoklass

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Tööjõukulud
0
0
237 386
Majandamiskulud
0
0
9 221
Põhihariduse tegevuskulud kokku
0
0
246 607
Rea nimetus

Siin kajastatakse põhihariduse otsekuludena õpetajate tööjõukulu ja õpilastele antavate õppevahendite kulu.

Tegevusala 10600 – Eluasemeteenused (Sotsiaalkorter)
Kontoklass
55

Siin kajastatakse gümnaasiumi astme otsekuludena õpetajate tööjõukulud.
Tegevusala 09601 – Koolitoit
Kontoklass
50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Tegevuskulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
18 500
18 425
0
30 356
26 099
0
48 856
44 524

Siia kuuluvad kulutused toitlustamiseks, sh kulu toiduainetele ning otsesed kulud toidu valmistamisele ja pakkumisele (tööjõukulud).

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
3 508
2 237
2 237
tegevuskulud
3 508
2 237
2 237

Rea nimetus
Majandamiskulud
Sotsiaalkorteri
kokku

Majandamiskuludes kajastuvad sotsiaalkorteriga seonduvad kütte- ja elektrikulud.
Tegevusala 10701 – Riiklik toimetulekutoetus
Kontoklass
41

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
25 163
34 731
34 432
25 163
34 731
34 432

Rea nimetus
Toimetulekutoetus
Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetusteks eraldab vahendid riik ja linnavalitsus eraldab toetuse vastavalt seaduses
toodud korrale.
Siia kuuluvad ka riigi poolt eraldatud kulutused sotsiaalteenuste osutamise haldusele ja arendamisele.
Tegevusala 10900 – Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus
Kontoklass
50
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muu
sotsiaalse
tegevuskulud kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
9 589
9 835
11 256
604
767
767
kaitse
10 193
10 602
12 023

Tööjõukuludes kajastub sotsiaalnõuniku töötasu koos maksudega. Majandamiskuludes kajastuvad sideteenuste ja koolituste kulud.

INVESTEERIMISTEGEVUS
Kontoklass

381
15
3502
4502

2012 eelarve
Kontoklass
Rea nimetus
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
50
Tööjõukulud
0
0
33 669
Üldkeskhariduse
tegevuskulud
0
0
33 669
kokku

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
Peretoetused
7 682
8 785
13 340
Muu perekondade tegevuskulud
7 682
8 785
13 340
kokku
Rea nimetus

Peretoetused on sünnitoetus, toiduraha soodustus, koolitoetoetus, küttetoetus, matusetoetus,
muu toetus ja lapsehoiuteenus.

Tegevusala 09110 – Lasteaed Mänguveski

Tegevusala 09213 – Üldkeskhariduse otsekulud
9 743
9 743

VABAAJA- JA SPORDITEENUSED
Tegevusala 08102 – Sporditegevus
55

Rea nimetus
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muusikakooli kulud kokku

Tööjõu- ja majandamiskulud samal tasemel 2013. aasta eelarvega.

50
55

VALDKOND 08 – VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Kontoklass

Kontoklass
50
55

Tegevusala 09212 – Põhihariduse otsekulud

Tervishoiukulude all kajastatakse kindlustamata isikutega seotud kulusid.

Kontoklass

Siia kuuluvad tööjõukulud, mis on seotud õpilaste majutamiseks õpilaskodus.
2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
34 176
36 439
36 439
5 054
8 016
8 191
39 230
44 455
44 630

Tegevusala 09220 – Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Nende tegevuste toetamiseks on sõlmitud koostööleping. Siia kuluvad saunaga seotud kulud,
linna kuusega seonduvad kulud.

Tegevusala 09602 – Õpilaskodu

Tegevusala 08105 – Võhma Muusikakool

Kontoklass

Tegevusala 06605 – Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused
Kontoklass

4 014
4 014

Antavate toetuste all kajastuvad tegevustoetus ja ürituste toetused MTÜ-dele ja seltsidele.

Rea nimetus

Kontoklass

3 914
3 914

50

45

Tegevusala 06400 – Tänavavalgustus
45

4 790
4 790

Siin on kajastatud linna päevadega seotud kulud.

VALDKOND 06 – ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Kontoklass

Majandamiskulud
Spordiürituste kulud kokku

Antavate toetuste summad moodustavad toetused sporditegevuseks erinevatele ühendustele.
Majandamiskuludes sisalduvad spordiürituste kulud, mida tasutakse arvete alusel.

50
55

Tegevusala 05400 – Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

Antavad toetused
Tegevuskuludeks
40, 41, 4500, 452
Muud tegevuskulud 50, 55, 60
Kokku

55

101.2.1
101.1.1
101.2.2
101.1.2
1032.2
1032.1
382
65

Rea nimetus
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara (+)
Põhivara soetus (-)
Põhivara
soetuseks
saadav
sihtfinantseerimine (+)
Põhivara
soetuseks
antav
sihtfinantseerimine (-)
Osaluste müük (+)
Osaluste soetus (-)
Muude aktsiate ja osade müük (+)
Muude aktsiate ja osade soetus (-)
Tagasilaekuvad laenud (+)
Antavad laenud (-)
Finantstulud (+)
Finantskulud (-)

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
7 596
-1 440
-200 570
390
-13 347
26 269

0
0
0

0
-200 000
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
45
-5 761

0
0
0
0
0
0
60
-1 500

0
0
0
0
0
0
30
-600

Põhivara müük
Kontoklass
381

Rea nimetus
Põhivara müük

2014. aasta eelarves ei ole varade müüki.

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
390
0
0

Võhma Linnaleht

NR. 188. märts 2014 13

Põhivara soetus
Kontoklass
15

Rea nimetus
Põhivara soetus

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
-13 347
0
-200 000

2014. aastal on investeeringute kulud vastavalt investeeringute kavale Tallinna tänava rekonstrueerimine.
Finantstulud
Kontoklass
382

Rea nimetus
Finantstulud

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
45
60
30

Finantstuludes on toodud intressitulu pangas hoitavalt rahalt.
Finantskulud
Kontoklass
65

Rea nimetus
Finantskulud

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
-5 761
-1 500
-600

Finantskuludes kajastuvad laenude intressid.

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kontoklass
20.5
20.6

Rea nimetus
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
0
0
200 000
-87 773
-58 000
--58 890

Kohustuste võtmine
Vastavalt investeeringute kavale on plaanitud laenu võtmine.
Kohustuste tasumine
Kontoklass
20.6

Rea nimetus
Kohustuste tasumine (-)

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
-87 773
-58 000
-58 890

Siin kajastub laenude tagasimaksmine.
Võhma linnal on seisuga 31.12.2013 järgmised finantskohustused
Laenud
Rahandusministeeriumile 364 000 eurot aastani 2017 jääk 31.12.2013 168 127 eurot
Swedbank 95 800 eurot aastani 2015		
jääk 31.12.2013 22 121 eurot
Tagasi on plaanis maksta 2014. aastal:
Rahandusministeerium
38 350 eurot
Swedbank		
20 540 eurot
Kokku on planeeritud laenude tagasimakseid 58 890 euro suuruses summas.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Kontoklass
1001

2012 eelarve
2013 eelarve 2014 eelarve
täitmine
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
31 485
-52 638
-70 625
(+suurenemine, -vähenemine)
Rea nimetus

2013. aasta alguse kassajäägi ja lõpu kassajäägi vahe oli 17 987 eurot.
2013.aasta lõpu kassajääk 70 625 eurot.

Koostaja
Tiina Ranne
pearaamatupidaja

Julge Sinagi olla eeskujuks!
T

änavu 20. aprillil möödub 20 aastat abipolitseiniku seaduse jõustumisest. Selle 20 aastaga on suuri
arenguid toimunud nii kogu
riigis kui ka politseis. Paraku on positiivsete arengute
kõrval olnud ka vähem positiivseid arenguid. Möödunud
aastate jooksul on näiteks
vähenenud politseiametnike
hulk ning selletõttu on politseid tänavapildis ehk igapäevaselt vähem näha. Positiivse
külje pealt võib aga välja tuua
aastate jooksul suurenenud
inimeste usalduse politsei
vastu. Samuti on paranenud
politsei kasutuses oleva tehnika kvaliteet ning ametnike
professionaalsus.
Sarnane areng on toimunud ka abipolitseinike tegevuses. Pärast pronksiööd
tundsid paljud inimesed vajadust anda oma panus kogukondlikku turvalisusesse ning
olla oma tegevusega teistele
eeskujuks. Inimesed ihkavad
üha enam näidata, et soovitakse ja juletakse hoolida
oma riigist ja oma ligimesest.
Pronksiöö raames lisandus abipolitseinike nimekirja
ligi 300 uut inimest. Paraku
on sarnaselt politseinike vähenemisega kahanenud ka
abipolitseinike arv. Selle aasta jaanuari seisuga oli Lõuna
prefektuuri abipolitseinike
üksuse nimekirjas 240 abipo-

litseinikku, kellest 219 abipolitseinikku osalevad igapäevaselt politseilises tegevuses
ning annavad olulise panuse
sisejulgeoleku
tagamisse.
Need mehed ja naised on nn
„maasool“. Nemad tagavad
selle, et Sina, hea lugeja, saad
öösel rahuliku südamega magada ning ei pea muretsema,
mis toimub Sinu vallas või
linnas. Need julged mehed ja
naised tunnevad muret selle
pärast, et Sinu lähedased ei
peaks tundma hirmu öistel
tänavatel.

Austuse teenimine
Olles alates 2011. aasta lõpust abipolitseinike tegevuse
koordineerija panen käe südamele ja ütlen, et need eeskujulikud kodanikud on ära
teeninud minu austuse. Tihti
kuulen ma politseiametnike
käest küsimusi: „Mis motiveerib seda vabatahtlikku
tulema politseile appi nii öösel kui päeval, külma, vihma,
lume ja lörtsiga? Mis motiveerib vabatahtlikult osa saama pahameelest, mida saab
tunda politseiametnik, kes
suhtleb süüteo toimepanijaga?“
Vastus sellele küsimusele
on lihtne – nad hoolivad oma
lähedastest ning nad soovivad oma lähedastele turvalist
elu. Abipolitseinikud on realistlikud inimesed, kes mõis-

tavad, et riik ja politsei ei jõua
igale poole ning korraliku ja
eeskujuliku kodaniku kohustus on anda oma panus riigi
jätkusuutlikkusele. Sellised
vabatahtlikud on meile kõigile suureks eeskujuks, sest
materiaalset kasu saamata on
nad ülla eesmärgi nimel valmis panustama oma aega ja
tervist.

Motivaator
Vastukaaluks oma tegevuse eest saavad abipolitseinikud politseilises tegevuses uusi teadmisi ja oskusi.
Abipolitseinikud näevad ja
saavad osa politsei töö „köögipoolest“ aga veelgi enam,
selline vabatahtlik tegevus
annab neile võimaluse suhelda erinevate inimestega. Läbi
politseilise tegevuse saavad
inimesed ennast ka harida
ja arendada – selleks pakub
Lõuna prefektuur üksuse
liikmetele erinevaid koolitusi. Abipolitseinikel on seeläbi võimalik realiseerida oma
teadmisi ning kogemusi ja
panna ennast oskuslikumalt
proovile kriitilistes situatsioonides. Läbi politseilise
tegevuse saab abipolitseinik
endale sotsiaalse kapitali –
oskuse töötada meeskonnas,
vajaliku
suhtlemisoskuse
ning -tehnikad, füüsilise- ja
eriettevalmistuse kriitiliste
olukordades reageerimiseks.

Kas Sina julged olla
eeskuju ja kogukonna
väljapaistev liige?
Kui Sina, hea lugeja, leiad,
et Sa oled samast puust, millest on tehtud need tublid ja
aktiivsed abipolitseinikud,
siis ootan Sind kandideerima
meie ridadesse.
Kandideerimiseks pead
olema vähemalt 18 aastat
vana, kohtulikult karistamata
ja laitmatu minevikuga. Abipolitseiniku kandidaat peab
olema füüsiliselt vormis,
omama keskharidust, olema
lojaalne kodanik ning kõrge
eetika- ja moraalitundega.
Kui Sul on julgust olla
eeskujuks kogukonnas ja Sa
soovid pakkuda turvalisust
oma lähedastele, liitu Lõuna
prefektuuri abipolitseinike
üksusega ning julge Sinagi
olla eeskujuks!
Täpsemat infot jagavad
Sinu
piirkonnapolitseinik
ja Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordineerija Rauno
Arna (rauno.arna@politsei.
ee, 730 8753). Lisaks on võimalik üldinformatsiooni saada aadressilt www.abipolitseinik.ee.
Rauno Arna
Lõuna prefektuur
korrakaitseteabetalitus
abipolitseinike
üksuse juht

Võhma linna tunnustused 2014
Võhma linna parima sportlase preemia

Võhma Linna Aukodaniku aunimetus

R

egina Puusepp töötas aastatel 1974–1988 Võhmas algklasside õpetajana. Pensionärina töötas Võhma lasteaias muusikakasvatajana. 1985 kuni tänaseni lööb
aktiivselt kaasa Võhma kultuurikeskuses. 1985–2011 tantsis Regina Puusepp rahvatantsurühmas. 1996–2011 oli Regina Puusepp segarahvatantsu „Tantsurõõm” juht,
koostas omaloomingulisi tantse. 1985. a alates lõi Võhma „Elulõnga” kapelli, lauluansambli „Laulurõõm”, mis esineb tänaseni.
Regina Puusepp on esinenud Tallinna tantsupeo rahvapilliorkestri koosseisus.
Tantsu, lauluansambli ja kapelliga on osalenud Viljandi laulupeol, Kabala laulupidudel, Viljandi hansapäeval, Pilistvere kihelkonnapäevadel, Võhma laatadel, „Elulõnga”
pidudel ja lugematutel kordadel paljudes teistes Eesti paikades erinevatel kultuuriüritustel.

R

ainer Valo sportlik areng viimastel aastatel on olnud tähelepanu vääriv. See ei ole olnud kerge, kuna
Rainer käib treeningutel Viljandis. Viimasel kahel aastal on Rainer Valo olnud ka Eesti noortekoondise kandidaat ning osalenud Eesti koondise treeningkogunemistel.
2013. aasta saavutustest tuleks ära märkida:
• I koht rahvusvahelisel noorte lauatenniseturniiril
Riias (Table Tennis Friendship Cup)
• III koht rahvusvahelisel noorte lauatenniseturniiril
Haapsalus (A. Kanepi mälestusvõistlused)
• I koht Narva Jõuluturniiril „kadettide“ võistlusklassis
• III koht Eesti noorte meistrivõistlustel meespaarismängus
• Viljandimaa meister 2013 meespaarismängus (treener Kert Villems)
• Viljandimaa noorte meister 2013 üksikmängus
• Tallinna kevadturniiri võitja 2013. aastal „kadettide“
võistlusklassis
• XXIX Sakala karikasarja võitja P-15 võistlusklassis
• I koht Põltsamaa Jõemängudel Võhma linna esinduse
koosseisus

Võhma Linna Sära aunimetus

S

anna Härm on muusikaga süstemaatiliselt tegelenud alates teisest
eluaastast, osalenud „Laulukarussellikese“ piirkondlikul konkursil, rahvusvahelisel konkursil „Tähtede laul 2005“,
kus tihedas sõelas valiti 10 parimat,
nende seas ka Sanna.
Mitmeid aastaid osales Sanna
Kohtla-Järvel toimuval vabariiklikul

konkursil „Viru lauluke“, alati finalistina
ning enamuses ka auhinnalistele kohtadele jõudes.
Ta lõpetas Võhma Muusikakooli
klaveri erialal 2013. aastal kiitusega ja
jätkab praegu lisaastmes, et muusika
alal edasi õppida ja oma musitseerimisoskust täiustada.
Sanna laulab Võhma Gümnaasiumi
lastekooris, mis osales ajavahemikul
10.02.2011–30.09.2012 projekti „Connecting Stende and Võhma“ raames erinevates workshopides nii Eesti kui ka
Läti Vabariigis. Veel on Sanna osalenud
rahvusvahelises Comeniuse koostööprojektis „Folklore and Dance to Stem
Bullying and Violence“. 12.–17.02.2012
osales ta projekti teisel kohtumisel
Poolas.
Sanna osaleb ka Viljandi Noorte
Sümfooniaorkestri (VNSO) kooris (I
kategooria koor). Augustis 2013 käis
koor koos VNSO-ga kontsertreisil
Austrias.

Koostöös helilooja Anu Röömeliga
on välja antud mitmeid plaate helilooja
loominguga. Sanna on osalenud mitmete plaatide salvestamisel. Need plaadid kõlavad paljude muusikaõpetajate
tundides üle vabariigi.
Sanna on silmapaistev laululooja.
Ta on aastast 2007 osalenud Paides
üleriigilisel omaloominguliste laulude
konkursil „Südamelaul“, aastast 2010
Viljandimaa koolinoorte omaloomingukonkursil „Päikeselaul“ ning ka
muusikakoolide vahelistel konkurssidel
(Lasnamäe Muusikakooli korraldatud
muusikakoolide loomingu- ja improvisatsioonikonkurss, Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli korraldatud õpilaste
muusikalise omaloomingu konkurss);
samuti Eesti Metsaseltsi korraldataval
metsalaulu-konkursil – tema lood on
tunnistatud oma vanuserühmas parimateks. Sanna esitab oma laule ise, nii
pääseb tema sõnum otse südamest südamesse.
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Võhma kultuurikeskuse suures saalis

Näitusele sissepääs TASUTA.
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KALJU VARES
MILVI KIRSIPUU
SYLVI PALMISTE
RAISSA PAJO
MILVI MÜÜRISEPP
RAUNI NOOR
REGINA PUUSEPP
LINDA LIBE
VAIKE TULTS
ANNA KÕLI
MARIA TSÕMBALOVA
LEILI KAHU
ELVE PALU
LEILI OTS
VIIVI PÕDER
MARET JAKOVLEVA
ÜLLE LIPPUR
AINO PIIRSALU
MAIE SÄRG
RAAVO REMMEL
TEET HEINLA

OÜ Prenton ostab põllu- ja metsamaad.

Ago Vingissar 505 1303
Ristsõna vastus tumedalt ääristatud ruutudes.
Koostas Heino Laagus.
Laisik
Eelmises numbris ilmunud ristsõna vastuseks oli: ”Tervis ja
reibas tuju sigitavad teineteist juurde”. Õigeid vastuseid laekus 23. Loosiõnn naeratas Marje Peebule. Õnnitleme võitjat
ja ootame uusi lahendusi. Vastusekupongid palume tuua lin- Müüa lõhutud küttepuid, 30 ja 50 cm, lehtpuu,
navalitsusse sekretäri kätte (samast saab kätte auhinna) või metsakuiv kuusk. Info 523 5877.
panna I korrusel asuvasse postkasti.
Müüa küttepuid: lepp, metsakuiv kuusk. Info 526 3881.

OÜ TM Energy teatab:

Müüa lõhutud küttepuid. Info 5336 3931.
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Müüa küttepuid, lõhutud 30 ja 50 cm, kuiv, märg.
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